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 مقدمة
الميـ لؾ الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ، ال أحصي ثناء 

. عميؾ، أنت كما أثنيت عمى نفسؾ
أكرمتنا بنكر العمـ، كزينتنا بحمية الفيـ، كمننت عمينا بكتابؾ الكريـ، كىديتنا 

إلى صراطؾ المستقيـ، كشرفتنا بإتباع خميمؾ كمصطفاؾ، كحبيبؾ 
كمجتباؾ، فكاف لنا إلى الحؽ ىاديان كقائدان، كمرشدان ناصحان كرائدان، فصؿِّ 
الميـ عميو كمما ذكرؾ الذاكركف، كغفؿ عف ذكرؾ الغافمكف، أفضؿ كأزكى 

. كأشمؿ ما صميت عمى أحد مف خمقؾ
: كبعد

فيذه شذرات مف خكاطر الكجداف، أمبلىا الكاقع األليـ الذم تعيش فيو اليـك 
أمة اإلسبلـ، بعد أف تفرقت كممتيا، كتشتت جمعيا، كضعفت شككتيا، 

حتى استأسد البغات في أرضيا، كصارت بعد العز إلى ىكاف، كبعد القكة 
. كالغمبة إلى ضعؼ كخذالف

فنحي اإلسبلـ عف الحكـ، ثـ نحيت العمـك اإلسبلمية عف التدريس، كحمت 
محميا الثقافة الغربية، بماديتيا البعيدة ليس عف اإلسبلـ فقط، بؿ عف الفكر 

. الديني بشكؿ عاـ
كنتيجة ليذا المخطط اإللحادم الماكر، تراجعت العمـك اإلسبلمية، كتناقص 
العمماء، كانحسر ظؿ اإلسبلـ الذم غطى كؿ جكانب الككف كالحياة، في 
، حتى صار مقصكران في أذىاف كثير مف الناس  قانكنو المتكامؿ المعصـك
عمى بعض جكانب العبادة، كفشي الجيؿ في أبناء المسمميف ، حتى كصؿ 

لدرجة جيمت فييا بديييات اإلسبلـ، كاألمكر المعمكمة بالضركرة منو ؟ 



كدرجت أمتنا عمى ىذا كىك ليس باليسير ، كىي في جزر متكاصؿ ال مد 
 .معو 
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كدار الزماف دكرتو ، كدب شيء مف يقظة الفكر اإلسبلمي في صؼ كثير 
مف أبناء األمة ، شيبان كشبانان ، رجاالن كنساءن ، كتعالت اليتافات تدعك إلى 
عكدة اإلسبلـ لقيادة األمة ، بعد أف عصفت بيا أعاصير التيارات المادية 
الممحدة في مياكم الضياع إذ ظير لكؿ عيف عكار كؿ ما نكدم بو مف 
المبادئ ، كاألفكار، كالنظـ ، كلكف ىذه اليقظة التي دبت في أبناء األمة 

كانت متأخرة شيئان ما ، فقدت األمة فيو كثيران مف أساطيف دعكتيا ، كدعامة 
دينيا ، مف العمماء كرثة األنبياء ، الذيف كاف مف المفترض أف يتزعمكا ىذه 

. اليقظة ، ليقكدكا األمة بما كرثكه مف العمـ ، كشرفكا بو مف الفضؿ 
كما تبقى مف آثار النبكة في العمماء العامميف كاف غير كاؼ ليذه الزعامة 

أك كانت صمتو _ كالقيادة ، مما جعؿ كثيران ممف ال صمة لو بعمـك الشرع 
يتبكأ مناصب القيادة _ بيا سطحية غير كافية لمخكض في العمـك الشرعية 

في الجيؿ الناشئ ، كيخكض في ديف اهلل عمى غير بصيرة ، فيحؿ الحراـ 
كيحـر الحبلؿ زعما منو أف منصب القيادة الذم كصؿ إليو يصيره في 

! ؟..منصب العالـ المجتيد
كبدأت الفتاكل اآلثمة المضممة تنتشر في أكساط األمة بيذا الطريؽ، كمف 

نما كانت  ثـ بدأت تضطرب كتتناقض ، ألنيا لـ تستند إلى قاعدة العمـ ، كا 
مف إيحاءات الجيؿ ، مما أكقع األمة في تناقض مييف ، كاضطراب 
خطير، زاد في ضياعيا، بدالن مف أف يككف عامبلن مف عكامؿ يقظتيا 



. كنيضتيا 
مىـه مف أعبلـ النبكة ،إذ قاؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ  )): كبيذا تحقؽ عى

نما يقبض  إف اهلل ال يقبض العمـ انتزاعان ينتزعو مف صدكر العمماء ، كا 
العمماء ، فبقبضيـ يقبض العمـ ، حتى إذا لـ يىٍبًؽ عالما اتخذ الناس رؤساء 

(. (جياالن فسئمكا فأفتكا بغيًر عمـ ، فضمكا كأضمكا 
كانقمب ىذا الكاقع الخطير إلى تيار كمنيج ، كانقمبت معو الدعكة إلعادة 

إلى دعكة لمثكرة عمى ما تبقى - عند أرباب ىذا المنيج - تحكيـ اإلسبلـ 
 .مف آثار اإلسبلـ 
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فكانت الدعكة إلى االجتياد بمعناه المنحرؼ ، الذم ينتج عنو العبث 
بنصكص الشرع ، إذ دعي إليو العالـ كالجاىؿ عمى السكاء ، ال بمعناه 

الصحيح الذم رسـ العمماء قكاعده ، كضبطكا أكصافو ، بناءن عمى تعاليـ 
( . 1)الشرع

ثـ تطكرت ىذه الدعكة إلى نبذ الفقو اإلسبلمي الذم تظاىر عميو عشرات 
اآلالؼ مف كبار عمماء األمة ، ليبنكا بو نظاـ اإلسبلـ الذم حكـ العالـ 
اإلسبلمي أربعة عشر قرنا ، في أعظـ ،كأرقى ، كأدؽ أساليب االستنباط 

. كالتدكيف 
فكانت الدعكة إلى ىدـ ىذا الصرح العظيـ، القائـ عمى أعظـ دعامات العمـ 

. ، لبناء ىيكؿ رث يقـك عمى دعائـ الجيؿ كالغركر 
ثـ تطكرت ىذه الدعكة ثانية إلى ىجـك عمى أعبلـ السمؼ، مف األئمة 

المجتيديف، كرمييـ بما تنبك عنو أبسط قكاعد الخمؽ في اإلسبلـ، كمؿء 



حتى نحى كثير ممف ال خىبلؽى لو إلى . قمكب الصغار باألحقاد عمييـ 
! ؟....تصكيرىـ بالخارجيف عمى نصكص الشرع النابذيف ليا 

كقيسكا باألحبار كالرىباف الذيف غيركا كحرفكا، كبدلكا كزيفكا، كما قيس 
المقمدكف ليـ بأتباع األحبار كالرىباف، حتى إف كثيران مف الغبلة الجيمة كاف 
يخطب الناس كيدعكىـ إلى عدـ إتباع أعبلـ األمة مف السمؼ، بؿ يجب 
إتباع سنة رسكؿ هلل، ككأف سمؼ األمة في أعبلـ كانكا أعداء لسنة رسكؿ 

ذيكٍا }: اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ كيستدؿ فيما يزعـ ػ بقكلو تعالى اتَّخى
ـٍ كىريٍىبىانىييـٍ أىٍربىابنا مِّف ديكًف الٌموً  كبيرت كممة تخرج مف  {31/التكبة }{أىٍحبىارىىي

ك ىؿ نصر سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ إال ..أفكاىيـ 
أسبلؼ ىذه األمة كأئمتيا األعبلـ فييا ، كىؿ كنا نعرؼ ىذه السنة لكال 

الى تىٍعمىى }: أنيـ نقمكىا بحرصيـ كأمانتيـ إلينا ، كحفظكىا عمينا إال أنيا
ديكًر  لىًكف تىٍعمىى اٍلقيميكبي الًَّتي ًفي الصُّ اري كى كغبل بعضيـ  {46/الحج}{اأٍلىٍبصى

؟ " الطكاغيت " فسمي أعبلـ اليدل في ىذه األمة بػ 
 ----------------------------------
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كال أريد التعميؽ عمى ىذا ، فمكضكعات الكتاب تدكر حكلو ، كحسب 
المسمـ أنو يسمع مثؿ قالة السكء ىذه ليعرؼ بأبسط ما لديو مف آداب 

حسبو أف يسمع ىذه - اإلسبلـ التي تكجب عمينا احتراـ العمـ كالعمماء 
... المقالة ليعرؼ مف ىك المتكمـ 

مىمان آخر مف أىٍعبلـ النبكة، إذ  كنظرت في مثؿ ىذه الكممة ، فإذا بيا تحقؽ عى



لٍف تقكـى الساعةي حتى يىٍمعىفى آخري ىًذًه  )): قاؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 
ليا  تبييف كذب المفترم )) مما افتتح بو اإلماـ ابف عساكر كتابو ( (األمًة أكَّ

 . ))
ثـ تطكرت المناىج المنحرفة في ىذه األمة إلى طكر أىـ كأخطر مف 

األطكار السابقة ، إذ صارت إلى التكفير ، كالطرد مف رحمة الرب ، تعيد 
بذلؾ دكر الكنيسة في عصكر طغيانيا كاستبدادىا ، مما دعا كؿ عاقؿ إلى 

. الثكرة عمييا 
فصار الكاحد منيـ يكفر الناس أفرادان كجماعات ، كألبسط األمكر التي كاف 

عبلكةن عف ... السمؼ رضكاف اهلل عمييـ يتكرعكف عف كصفيا بالحراـ 
... بؿ ربما كيفَّرى بعض الناس اليـك بالمباحات ... كصفيا بالكفر كاإللحاد 

؟ 
كيصنؼ مع الفرؽ الضالة ، كييعىرَّؼي مكانىو .. كصار اإلنساف يرمى الشرؾ 

إذ صار الكاجب " مف الجحيـ ،ألنو خالؼ ىكل جاىؿ مف أكلئؾ الجيمة 
الَّ كصؼ بما " عمى كؿ مسمـ أف ينظر مف خبلؿ جيؿ أكلئؾ الناس  كا 

ذكرت ، كما كانت الكنيسة تفرض عمى الناس أف ينظركا إلى األمكر مف 
الَّ حمت عمييـ المعنة ، كطردكا مف الرحمة  خبلؿ عقؿ القىسِّ أك الراىب كا 

؟ ... 
 ((مف قاؿى ىىمىؾى الناسي فيك أىٍىمىكيييـٍ  ))كقد قاؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 

. ((فيك أىٍىمىكيييـ  )): كفي ركاية 
ضاؿُّ ، ال - صاحبى صحيح - إف البخارمَّ : كما ظىفُّ الناًس برجؿو يقكؿ 

تعرؼ عقيدتو ، كال يجكز أخذ العقيدًة منو ، كأف الركاية عنو كالركاية عف 
ؿ الكجو في قكلو تعالى ! ؟.. أصحاب البدع كاألىكاء بشركطيا  : ألنو أكَّ

 {88/القصص} {كيؿُّ شىٍيءو ىىاًلؾه ًإالَّ كىٍجيىوي }
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إف اإلماـ الطىبىرٌم ، كالبييقي ، كابف عساكر : كما ظف الناًس بأناس يقكلكف 
، كابف الصبلح ، كالعراقي ، كالًمزٌَّم ،كابف حجر كالسيكطي ، كالنككم ، 
ماـ الحرميف الجكيني ، كالسبكي  كالعز بف عبد السبلـ ، كالغزالي ف كا 
كأكالده ، كأكالد األثير ، كاإلماـ الرازم ، كاآلمدم ،كالبيضاكم ، كجؿ 

إنيـ مف الفرؽ : يقكلكف – عظماء أمة اإلسبلـ دكف اإلسياب بتعدادىـ 
؟ ... الضالة كأىؿ جينـ ألنيـ يجيزكف التأكيؿ 

إف سىٍمعى كؿ عاقؿ لينبكا عف سماع مثؿ ىذا الضبلؿ كاالنحراؼ ، كلكال أنو 
. كاقع لظف الناس أنو مف خياؿ الشعراء ،كمبالغة األدباء 

كليت األمر كقؼ عند ىذا فقط ، إذان لقمنا إنيا سحابة صيؼ كتنقشع ، 
كنزكة عاطفة ستخبك كترتدع ، لبعدىا عف المنيج القكيـ ، كالصراط السكم 
المستقيـ ، كال سيما بإقباؿ كثير مف أكلئؾ الناس عمى قراءة عمـك الشرع ، 
مما سيرفع مف ثقافتيـ ، كيكسع أفقيـ ، كيجعميـ ىـ أنفسيـ يسخركف مف 
أنفسيـ عندما كانكا يقكلكف مثؿ ىذا الكبلـ الذم ال يصدر إالَّ عف معيف 
الجيؿ ، كما كقع لكثير منيـ عندما خالط العمماء ، كتمقى المعرفة مف 

. مصادرىا الحقيقية بصدؽ نية كصفاء 
كلكف األمر تجاكز كؿ ىذا إذ انقمب إلى ثكرة صريحة عمى كؿ العمـك ، 

ال – كالقكانيف، كالضكابط ، كالمصطمحات اإلسبلمية ، كالى تيكـ عمني 
بإرث النبكة مف عمماء األمة ، قديميا كحديثيا، فقامت دعكة – حياء معو 

. تطالب بالثكرة عمى كتب الفقو الصفراء ، كتطالب بفقو جديد 
كقامت دعكة تطالب بالثكرة عمى أصكؿ الفقو اإلسبلمي ، كتدعكه إلى 



. تدكيف أصكؿ جديدة لمفقو 
كقامت دعكة تدعك إلى الثكرة عمى كتب التكحيد ، كتعمف صراحة أف 

اإليماف ال يحتاج إلى دليؿ كبرىاف ، كاهلل أكبر مف أف يقاـ عمى كجكده 
 ؟... الدليؿ ، فمتى غاب حتى يحتاج إلى اإلظيار 
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كقامت دعكة تدعك إلى تأصيؿ جديد لعمـك الحديث ، يككف مبنيان عمى 
قاعدة العقؿ، ال عمى ما اعتمدتو أمة اإلسبلـ خبلؿ تاريخيا الطكيؿ في 

ضبط حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ كمعرفة صحيحو مف 
. ضعيفو ،كمقبكلو مف مردكده 

كانبتت عمييا دعكة أخرل تدعك إلى تطيير صحيح البخارم كمسمـ ، 
عادة النظر فييما بناء عمى قكاعد الحديث الجديدة التي تتبلءـ مع العقؿ  كا 

. المادم المعاصر ، إلبعاد ما يكجد فييما مما يخالؼ العقؿ في زعميـ 
ذا امتدت يد العبث إلى البخارم كمسمـ ، كىما الصحيحاف المذاف أجمعت  كا 

األمة عمى صحة ما فييما ، كتمقتيما بالقبكؿ كما تمقت كتاب اهلل ، فأف 
. تمتد إلى غيرىما مف دكاكيف السنة مف باب أكلى 

كلذلؾ قامت دعكة صريحة إلى إيجاد ديكاف جديد لمسنة ،بناءن عمى قانكف 
؟ ... العقؿ الذم ذكرناه 

بؿ نادم بعضيـ صراحة بكجكب التخمي عف كتب السنة التي بيف أيدينا 
– كاالكتفاء بالقرآف، ألنو متكاتر، كالسنة أحادية، قد امتدت إلييا يد العبث 

؟ - فيما زعـ القائؿ 
كتجرأ أحدىـ عمى أعظـ أصؿ كأقكل حصف مف حصكف اإلسبلـ كىك 



، بؿ زعـ أف اإلجماع بدعة ابتدعت .. اإلجماع ، فيدمو ، كلـ يكتًؼ بيذا 
( 2)... في اإلسبلـ 

فاتيـ كؿ أمة محمد صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ بمفسرييا ، كمحدثييا ، 
كفقيائيا ، كأصكليييا ، كلغكيييا، مف السمؼ كالخمؼ باالبتداع ، ألف الكؿ 
يقكؿ باإلجماع األصكلي ، كيبنى عميو ، كيعتبره مف أعظـ حصكف التشريع 

. كقبلعو 
كآخر ما كصؿ إليو الميؿ كاالنحراؼ، كالغمك كاإلجحاؼ ، أف صرح أحد 

بأف الفقياء لـ يفيمكا دينيـ، كأف العمماء عقبة في طريؽ ))أقكاس صغيره 
(. 3()(الدعكة 
نعـ ، إنيـ عقبة في طريؽ دعكتو التي مؤل بيا الضبلؿ ركعو ، : كأقكؿ 

كنفثيا الشيطاف عمى لسانو ، كلذلؾ يحؽ لو أف يثكر عمييـ ، كيتذمر منيـ 
 .، كىذا ىك دأب المنحرفيف مع الدعاة المصمحيف ، عمى مٌر التاريخ 
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كأما دعكة الحؽ التي نزؿ بيا الكحي مف السماء ، كتمقتيا أمة اإلسبلـ عف 
خاتـ الرسؿ كاألنبياء ، فالعمماء ىـ حفظتيا كنقمتيا ، كىـ عف النبي صمى 
اهلل عميو ك آلو ك سمـ كٌراثيا ، إذ خصيـ بيذا الشرؼ الجميؿ كمنحيـ ذاؾ 

يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى }الكساـ النبيؿ ، كما كاف لبشر أف يضع مف رفعو اهلل ، 
اتو  ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمنكي { 11/المجادلة}{آمى

كال أريد أف أستطرد في ذكر مثؿ ىذه الدعكات اليدامة ، ألنيا قد كثرت ، 
كتمادل خطرىا كصارت كراءىا مؤسسات تحمييا ، كتركج ليا ، كتيكؿ مف 

شأنيا ، لتجعؿ كؿ مصمح مف مصمحي ىذه األمة ،ككؿ محافظ عمى 



: شرعيا كعمكميا ، في حيرة مف أمره ، يتمثؿ قكؿ الشاعر 
اتسع الخرؽي عمى الراًقًع 

كلكف ىذه الدعكات رغـ كثرتيا ، كتعدد مناىجيا، ككثافة الدعاية ليا 
بسبب ما فرض عمييـ مف الجيؿ - كانسياؽ الكثير مف أبناء األمة ، 

كراءىا ،رغـ ىذا كمو ىي أكىى مف بيت العنكبكت، سرعاف ما – بدينيـ 
تتيادل كتسقط مع أكؿ خيط مف خيكط النكر التي تنبعث مف مشكاة العمـ 

 .
ننا لعمى يقيف بأف اهلل تعالى سكؼ يحبط كؿ مخططاتيا ،كيكشؼ زيفيا  كا 

مضاءن لكعده نَّا لىوي  [: كعكارىا، صكنان لدينو، كا  ٍلنىا الذٍِّكرى كىاً  ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ
اًفظيكفى  ] . 9/الحجر[ ]لىحى

نما يككف بالعمؿ ، بضابط مف  كلكف ىذا لف يككف باألمانٌي كاألحبلـ ، كا 
الجد كالنظاـ ، عف طريؽ نشر العمـك الشرعية كالمغكية، مف مصادرىا 

األصيمة، عمى أيدم كيٌراًث النبكة ، العامميف بتعاليميا ، المتفانيف مف أجؿ 
 .نشرىا كصيانتيا ، كتبميغيا 
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كىذه المقاالت التي بيف أيدينا ، ليست عبلجان ليذه المشكمة ، فالعبلج كما 
نما  ذكرت يككف عف طريؽ نشر العمـك الشرعية كالمغكية بيف المسمميف ، كا 
ىي مجمكعة مف المقاالت اإلنشائية التي أمبلىا الكاقع الذم يعيش بو كثير 

مف الناس ، كال سيما أكلئؾ الذيف يدعكف االجتياد ، كلكنيـ لـ يعرفكا 
مبادئ العمـك بعد فالعمـ عندىـ شيء، كاإلجياد شيء آخر، فيـ كما أقكؿ 

نما يدعكف االجتياد، ككمما زاد جيؿ الكاحد منيـ : فييـ  ال يدعكف العمـ كا 



كمما احمكلكت ظممات الجيؿ حكؿ عقمو إلى أف يتفجر بالفظائع كالعجائب 
 .

ىذا كسيتكىـ بعض مف يصيبيـ ىذا الكبلـ أنو مكجو لمرد عمييـ، أك 
الخكض معيـ، كىذه أكىاـ كأحبلـ يممييا عمييـ الغركر الناتج عف الجيؿ 

. المركب 
إننا حينما نتكمـ في مسائؿ العمـ ، إنما نبتغي كجو اهلل ، في بياف الحؽ 

زىاؽ الباطؿ ، كىتؾ براقع الزيؼ كالضبلؿ  . كا 
فأىؿ العمـ حينما يردكف أك يناظركف، إنما يردكف عمى أمثاليـ مف أىؿ 

 . ((فبل يعرؼي الفضؿى ألىؿ الفضؿ إالَّ أىؿي الفضؿ  ))العمـ، كيناظركنيـ، 
كالرد في ىذه الحالة يككف إلظيار الحؽ كبيانو، ال لممجاراة كالمماراة، فميس 

 .ىذا مف دأًب أىؿ العمـ ككرثًة النبكة 
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كأما الجيمة كالمتفييقكف فيترفع العمماء عف نقاشيـ، كالخكض معيـ، ألف 
الخكض معيـ ال يفضي إلى نتيجة، إذ ال تكجد بيف االثنيف قاعدة مشتركة 
يرجعاف إلييا ، فالعالـ يرجع إلى العمـ كالقكاعد التي تممي عميو ما يقكؿ، 
كأما الجاىؿ فيرجع إلى العصبية ، كاليكل ، كلذلؾ ال يمتقياف، كغالبان ما 
تككف الغمبة لمجاىؿ ، إذ يجمع عميو جيمو ما يتنزه عنو العمماء ، كلذلؾ 

ما ناظرت عالمان إالَّ كغمبتو ، كما ناظرني جاىؿ  )): قاؿ اإلماـ الشافعي 
ذىا :[ ، كلذلؾ يعرض العالـ عف الجاىؿ امتثاالن لقكؿ اهلل ((إالَّ كغمبني  كىاً 

اًىميكفى قىاليكا سىبلمنا  اطىبىييـي اٍلجى فيـ يقكلكف ما يعتقدكنو مف  ] 63/الفرقاف[ ]خى
الحؽ ، قبمو أكلئؾ المتفييقكف أك رفضكه ، ألنو ال يؤبو ليـ ، كما قاؿ 



: الشاعر 
فما بالي كباؿ ابني لبكف .... عذرت البيٍزؿ إذ ىي خاطرتني 

: أك كما قاؿ اآلخر 
لـ يستطع صكلة البزؿ القناعيًس .... كابف المبكف إذا ما لٍرفي قىرىف 

لقد ىجا بشار بف بيٍرد جريران ، طمعان في أف يرد عميو جرير ، كيدخؿ حمبة 
الصراع مع الفحكؿ الثبلثة ،جرير، كالفرزدؽ ، كاألخطؿ ،فيشتير شيرتيـ، 

لكف جريران لـ يأبو لو ، كلـ يرد عميو،ألنو كجده دكف ىذه المنزلة ،فبكى 
ما يبكيؾ يا أبا معاذ ؟ فقاؿ عدـ ىجاء جرير لي ،فإنو لك : بشار ،فقيؿ لو

. ىجاني لصيرني أشعر الناس 
: كلمثؿ ىؤالء قاؿ صريع الغكاني مسمـ بف الكليد 

كالمٍدحي عنؾ كما عممتى جميؿي .... أٌما اليجاءي فىدىؽَّ عرضيؾى دكنو 
إف كاجبان عظيمان يتكجب عمى أىؿ العمـ القياـ بو في ىذا العصر .. كأخيران 

، الذم ارتفعت فيو رايات الجيؿ بعمـك الشريعة ،كنكست أعبلـ العمـ ، 
 .حتى صار كاألطبلؿ 
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إف كاجبان عظيمان يتكجب عمييـ جميعان ، أال كىك بذؿ كؿ ما في كسعيـ 
كطاقتيـ مف أجؿ نشر العمـك الشرعية كالمغكية بكؿ فركعيا في أكساط أبناء 
األمة ، كبكؿ الكسائؿ المتاحة في المساجد ، كالمدارس ، كالبيكت ، ككؿ 
مكاف يحصؿ فيو اجتماع ،ليحي ىذا الديف بعمكمو ، كلتمتد ظبلؿ الكحي 

ف امتدادىا ..كالنبكة عمى األجياؿ القادمة  ، فما الكحي إالَّ ىذه العمـك ، كا 
امتداد لو كلمنبكة ، فالعمماء كرثة األنبياء ،كبقدر ما يتحقؽ بو اإلنساف مف 



. العمـ يناؿ مف إرث النبكة ،كبقدر ما ينشر مف العمـك ينشر آثار النبكة 
فإذا ما استضاء الناس بنكر العمـ تبددت مف حكليـ الظممات ، كزالت 

ف مجيء الحؽ  الشبيات، فإف رفع أعبلـ العمـ تنكيس لرايات الجيؿ ، كا 
.. إزىاؽ لمباطؿ 

حياء شرعو ،كأرشدنا إلى الصكاب في  سددنا اهلل بتكفيقو لنصرة دينو ،كا 
القكؿ كالعمؿ ، كجنبنا ييديو مكاطف الزيغ ، كالزلؿ ، كآخر دعكانا أف الحمد 

. هلل رب العالميف 
 ىػ الدكتكر محمد حسف ىيتك 1410 ذك الحجة 5الككيت 
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 أثر الجهل في األمة والمجتمع
إف كثيران مف الناس يؤتى مف قبؿ جيمو ، فيما يخيؿ إليو مف أف ىذا الجيؿ 

. عمـ يتيو بو عمى رؤكس البشر 
كىكذا يفعؿ الجيؿ بصاحبو ، يخيؿ لو الحؽ باطبلن ، كالباطؿ حقان ، 

كيزخرؼ لو الخطأ حتى يظيره في عينيو في أعمى درجات اليقيف كالصكاب 
 .



كلذلؾ تجد الجاىؿ حينما يتكمـ يتكمـ بغركر كأبية كاستعبلء ، يتيو عمى كؿ 
مف يتكمـ معو ، لما يكحيو إليو جيمو ، مع أنو ربما كاف في أصغر مف 

. يسمع منو مف يربك عميو آالؼ المرات في العمـ كالمعرفة 
كما يخيؿ إليو جيمو أف الناس عالميـ كجاىميـ ينظر إليو ًنٍظرة اإلعجاب 

لما يرل مف دىشتيـ التي بدت عمى كجكىيـ ، كلكف ليس إعجابان مما يقكؿ 
نما تعجبان منو كيؼ ييذم بما يقكؿ  . ، كا 

: كىكذا سارت الحياة قديمان كحديثان ، كقد قاؿ المتنبي 
ني رأيت الضر أسيؿ منظران كأىكف مف مرأل صغير بو كبر  كا 

بينما تجد العالـ كمما ازداد في العمـ ثباتان ، كمما ازداد بيف الناس تكاضعان ، 
. ككمما ازداد بينيـ تكاضعان ، ازداد في أعينيـ رفعة كبينيـ كقاران 

ف ترفع بجيمو عمييـ ،  فيأبى الجيؿ إالَّ أف يضع صاحبو بيف الناس كا 
كاستسممنا لو ، كأخذنا نطبع أنفسنا لنحمميا عمى قبكلو كالرضكخ لو ، ككأننا 

. نريد تكريسو في أمتنا 
فصرنا شيعان كأحزابان ، ككؿ حزب بما لدييـ فرحكف ، كضربت األنانية 

الذم كاف يعتبر أعظـ المجتمعات اإلنسانية في - أطنابيا في مجتمعنا 
كصار كؿ كاحد منا ال يمكم إالَّ - حضارتو االجتماعية كتكافمو كتضامنو 
. عمى نفسو ،كال يبحث إال عف مصمحتو 

كامتؤلت قمكبنا باألحقاد ، حتى صار الكاحد منا يحمؿ مف الحقد عمى 
اآلخريف مف أبناء دينو كعقيدتو ماال يحممو عمى أعداء أمتو مف الييكد 

كالصميبيف ، لخبلؼ فكرم ، أك اتجاه حزبي ، أك رغبة في الزعامة كالقيادة 
 .

كصرنا بدالن مف أف نمقف الناس مبادئ الحؽ التي سمكنا كسنسمك بيا ، 



صرنا نمقنييـ كيؼ يحترسكف مف زيد ، كيحقدكف عمى عمرك ، كيتجنبكف 
 .فبلنان ، كيطعنكف بفبلف 
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كانقمبنا مف أمة قائمة في الميؿ عابدة ، صائمة في النيار مجاىدة ، إلى 
أمة نائمة بالميؿ غافمة ، كعابثة في النيار ىازلة، نمضي ليمنا في النقاش 

كالجدؿ ، كفي أمكر ربما فرغت أمتنا منيا منذ " ىناؾ كبلـ ساقط كىك
كنناـ عف ... قركف، بما نضيفو إلييا مف غيبة كنميمة ككقيعة في اآلخريف 

صبلة الفجر التي تعتبر الفيصؿ بيف النفاؽ كاإليماف ، ثـ نزعـ أننا كنا 
. نجاىد مف أجؿ الدعكة 

إنو لشيء محزف أف نسمع عف بعض المساجد أنيا ال تقاـ فييا صبلة 
الفجر لكال كجكد المؤذف كاإلماـ ، كعف معظـ المساجد أنيا ال يكتمؿ فييا 
صؼ كاحد مف الذيف كانت تغص بيـ في صبلة المغرب كىـ يستعدكف 

... لقضاء سيرة الجياد مف أجؿ الدعكة 
ذا كانت ىذه حاؿ مف يرتاد المسجد في بعض األكقات ، فما ىي حاؿ  كا 

؟ ... أك ال يعرؼ الصبلة ... أك ال يصمي ... مف ال يرتاده أبدان 
كزاد األمر عمى ىذا حينما أخذ يكفر بعضنا بعضان ، كيفسؽ بعضنا بعضان 
، كيطرد بعضف، بعضنا اآلخر مف رحمة اهلل التي كسعت كؿ شيء إالَّ 
... أنيا ضاقت عند أصحاب الجباه الضيقة عف أف تسع مف خالؼ جيميـ 

كأما الطامة الكبرل فيي أننا عزفنا عف الديف الذم ندعك إليو ، كنقاتؿ مف 
حتى صرنا متدينيف كلكننا نجيؿ ... أجمو ، بعزكفنا عف عمكمو كمعارفو 

الديف الذم نتديف بو ، كدعاة كلكننا ال نعرؼ الدعكة التي ندعك إلييا ، كزاد 



األمر عمى ىذا فتجر أنا عمى الفتكل مف غير عمـ كتخبطنا فييا حتى 
أحممنا كثيرا مما حـر اهلل كأحؿ ، كلـ يسعنا ىذا فانطمؽ بعض الناس 

كلكف ال لينيش أعداء أمتو، بؿ لينيش عظماءىا ... كالذئاب الجائعة 
الذيف شىريفىت بيـ األرض، كانتشر بجيكدىـ الديف، فكنا أكبر معاكؿ اليدـ 

فكفينا أعداءنا ما سعكا لو مف ... لما تبقى مف آثار ىذه األمة العظيمة 
. غاية كتسابقكا إليو مف ىدؼ 

فساد ، بدالن مف أف يحقؽ  كىكذا ينقمب اإلنساف بجيمو إلى أداة تدمير كا 
. الغاية التي مف أجميا استخمؼ في األرض كىي البناء كاإلرشاد 

* * * 
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 تورع سمف األمة عن الفتوى
لقد سئؿ اإلماـ مالؾ بف أنس عف أربعيف مسألة في ديف اهلل ، فقاؿ في 

ماذا أقكؿ لقكمي إذا رجعت : ال أدرم، قاؿ لو السائؿ : ست كثبلثيف منيا 
... ! إلييـ، ككأنو استكبر ىذا القكؿ مف مالؾ 

... ال أدرم : إف مالؾ بف أنس يقكؿ : قؿ ليـ : فقاؿ لو مالؾ 
كىك ناصر الحديث ، ككاضع - كتكقؼ اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي 

تكقؼ في سبع - عمـ األصكؿ ، كالجامع بيف طريقتي أىؿ الرأم كاألثر 
عشرة مسألة في الفقو ، فمـ يرجح فييا شيئا ، لتزاحـ األدلة ، كتكارد 

. اإلحتماالت ، كقد عيد ىذا مف كرعو كتقكاه ، فيما عيد مف مناقبو 
كىك أمير المؤمنيف في الحديث ، - كنيى اإلماـ األجؿ أحمد بف حنبؿ 

نيى تبلميذه عف تدكيف فقيو ، حتى ال يمزميـ رأيو - يحفظ ألؼ ألؼ منو 



فعسى أف يكجد فييـ مف ىك أفقو منو يستنبط كما استنبط ، كيفيـ كما فيـ 
 .

ككانت المسألة تعرض عمى جمع مف العمماء ، ككؿ منيـ يحيميا عمى 
صاحبو حتى ترجع إلى األكؿ منيـ ، يشفؽ كؿ كاحد منيـ مف أف يتكمـ 

بالفتكل في ديف اهلل كىناؾ مف ىك أكلى منو بيا ، كخشية الخطأ فييا، عمى 
. أنيـ جميعان كانكا حفاظان لمحديث ، أربابان لمفكر ، أئمة في عمـك الشرع 

بؿ كانكا سران مف أسرار اهلل في ىذا الديف العظيـ ، بذلكا مف أجمو حياتيـ ، 
مضاءن  كاستنفدكا في سبيمو طاقتيـ ، فحفظو اهلل بيـ، تحقيقان لكعده ، كا 

. ألمره، كلكالىـ لكنا اليـك في جيؿ كامؿ بديننا
فجزاىـ اهلل عنا أحسف الجزاء ، كأحسف إلييـ ، إذ نقمكا إلينا ىذا الديف 

أصكالن كفركعان ، نصكصان كاستنباطان ، دكف أف يككف ليـ مف أجر سكل ما 
. أٌممكه مف رحمة ربيـ ، كنعـ األجر كالثكاب 

* * * 
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 انقالب الموازين العممية
كدالت دكلة الفقو كالفقياء ، كزالت معالـ العمـ كالعمماء ، كأقصي شرع اهلل 
عف كاقع الحياة ، كغيرت مناىج التعميـ في األمة ، حتى صار الطالب 

يتخرج مف الجامعة كىك ال يمـ بمغة دينو كقكمو ، كال يعرؼ عف تاريخ أمتو 
جزءان مما يعرفو عف تاريخ عدكه ، كصار يعرؼ الكثير عف مشاىير الغرب 

كالشرؽ ، كلكنو ال يعرؼ القميؿ عف مشاىير المسمميف ، الذيف شرؼ 
الكجكد بيـ، كتعدت عمكميـ كآثارىـ لكؿ أمـ األرض عبلكة عف أمتيـ حتى 



صاركا كاألساطير في أحاديث البشر ، ككانكا لمعالـ عبرة مف العبر، كىكذا 
. قمت المعرفة ، كفشا الجيؿ ، كظير الغركر ، كاتبع اليكل 

فى األميف ، كسيًئؿى  كِّ فغيرت المعايير ، كبدلت المكازيف ، فىٍأتمف الخائف ، كخي
الجاىؿ، كتيًرؾى العالـ ، يفتي الفقيو فبل تقبؿ فتكاه ، كيتنطع الجاىؿ فيتسابؽ 

. يىًضؿ كييًضؿ ... أمثالو في ىكاه 
 * * *

 ضابط المحدث والفقيه بين األمس واليوم
ماـ األئمة، كمجدد  لقد صار اإلنساف يسمى محدث الديار، كعالـ األمة، كا 
الديف، كالفقيو المميـ ، إذا حفظ عمى الناس بضعة أحاديث مف أحاديث 

الرسكؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ، يمكه بيا عمى الناس ، فيكسك الحؽَّ 
. ثكب الباطؿ ، كالباطؿ ثكب الحؽ 

مع أنو قرأ - بينما كاف اإلنساف في عصكر العمـ الذىبية ال يسمى محدثان 
البخارم، كمسممان ، كسنف أبي داكد ، كالترمذم ، كالنسائي ، كابف ماجو ، 

إالَّ إذا كلج الجمؿ في سـ الخياط ، كما قالو - كمسند أحمد ، البييقي 
 " .معيد النعـ كمبيد النقـ " اإلماـ تاج الديف السبكي في كتابو 
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نما المحدث مف عرؼ األسانيد كالعمؿ ، كأسماء الرجاؿ ، كالعالي : قاؿ  كا 
كالنازؿ، كحفظ مع ذلؾ جممة مستكثرة مف المتكف ، كسمع الكتب الستة ، 

كمسند أحمد ، كالبييقي ، كمعجـ الطبراني ، كضـ إلى ىذا القدر ألؼ جزء 
مف األجزاء الحديثية ، ىذا أقؿ درجاتو فإذا سمع ما ذكرناه ، ككتب الطباؽ 

، كدار عمى الشيكخ ، كتكمـ في العمؿ ، كالكفيات ، كالمسانيد ، كاف في 



. ا ىػ .أكؿ درجات المحدثيف، ثـ يزيد اهلل مف يشاء ما شاء 
فإذا كاف ىذا حدَّ المحدث عند المتقدميف ، فما ىك حد الحجة ، أك أمير 

المؤمنيف في الحديث ، كماذا يقكؿ أدعياء العصر حينما يجعمكف مف 
أكلئؾ العظماء كضابط الفقيو كضابط " بيف " ك " عمى " أنفسيـ حكمان 

. المحدث إف لـ يكف أشدَّ 
فما كاف الناس في الماضي يطمقكف كممة الفقيو عمى كؿ عارؼ لمسائؿ 
نما كانكا يطمقكف  الفقو ، حافظو لمتكنو ، قادرو عمى البحث عف الفتكل، كا 

الفقيو عمى مف عرؼ طرؽ االستنباط، كتمرس بيا ، كعرؼ كيؼ يستعمؿ 
األدلة كيرجح بينيا ، كعرؼ األشباه كالنظائر كالفركؽ كالمكانع ، كأتقف الفقو 

كقكاعده كأصكلو كعرؼ مكاطف الخبلؼ كالكفاؽ ، كتمرس بمغة العرب 
. شعًرىا كنثرىا 

فإذا بمغ اإلنساف ىذا فإنو يككف قد كصؿ إلى أكؿ درجات الفقو ، ثـ يزيد 
. اهلل بعد ذلؾ مف يشاء ما يشاء 

ذا كاف ىذا ضابط الفقيو،فما ىك ضابط مجتيد الفتكل،أك مجتيد  كا 
(. 1)المذىب،أك المجتيد المطمؽ 

إنو لؤلمر الذم خفي عف األذىاف ، كغاب عف الكاقع ، كالذم يجب أف 
. يعرفو أىؿ العصر لمتمييز بيف العالـ كالجاىؿ ، كالحؽ كالباطؿ 

كمف أراد فيـ ىذا فميسمع قكؿ أمير المؤمنيف في الحديث اإلماـ أحمد بف 
كانت أقضيتنا بأيدم أصحاب أبي حنيفة ما تنزع ، حتى جاء  )): حنبؿ 

(( لكال الشافعي ما عرفنا فقو الحديث : ))، كقكلو ((الشافعي فنزعناىا منيـ 
. 

(1/15 )



 

كقد المو بعض أصحابو في تتبع مجالس الشافعي ، كتركو لمجمس شيخو 
إنؾ إف فاتؾ حديث بإسناد عالي أدركتو بإسناد نازؿ : ابف عيينة ، فقاؿ لو 

. ، كلكف إف فاتؾ عقؿ ىذا أخشى أف ال تدرؾ عقبلن كعقمو 
كأنا ال أريد بيذا الكبلـ أف أتكمـ عف مناقب اإلماـ الشافعي ، فيك كاحد مف 

نما أريد أف يفيـ بعض  مجيدم ىذه األمة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف، كا 
. مف دؽَّ عميو الفيـ الفرؽى بيف المحدث كالعالـ الفقيو 

تمميذه حجة اإلسبلـ الغىزاليَّ - رحمو اهلل - لقد نادم إماـ الحرميف الجكيني
: في يـك مف األياـ حينما كاف في طمبو لمعمـ عند إماـ الحرميف، ناداه بقكلو

يا فقيو، فتمعَّر كجو الغزالي ، كبدا عميو عدـ الرضا ، كأنو تقاٌؿ ىذه الكممة 
عميو ، كأدرؾ أستاذه ىذا كأراد أف يعرفو بالكاقع أنو مازاؿ دكف ىذا المقب ، 

كأنو إنما خمعو عميو تفاؤالن منو لطالبو ، لما كاف يرل فيو مف أمارات 
النجابة ، كعبلمات النبكغ ، فأخذ بيده ، كقاده إلى غرفة كبيرة ، كأمره بفتح 

ذا بيا مممكءة بآالؼ المجمدات ، فقاؿ لو  ما قيؿ لي يا فقيو : بابيا ، كا 
. حتى حفظت ىذا كمو 

كما - أما اليـك ، فقد تبدلت المعايير كتغيرت المفاىيـ ، كصار اإلنساف 
يسمى محدث الديار، كربما زيد لو في األلقاب، كىك مف أسكأ - ذكرت 

الناس حفظان لحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ ،مع جيؿ 
. مطبؽ بأبسط قكاعد االجتياد كاالستنباط 

 * * *
 نهاية ما وصل إليه أمر الجهل والتفيهق

لـ يقؼ أمر التفييؽ في التبديؿ كالتغيير، كالتحريؼ كالتزكير عندما ذكرتو 
مع الصكر، كلك كقؼ عند ىذا لياف، فإف مف أسرار ىذا الديف أف يفضح 



... كؿ دىًعٌي فيو 
إال أف األمر تجاكز ىذا، إذا أصبحنا نرل أناسان ال يجيدكف القراءة كال 

الكتابة، يخكضكف في أحكاـ الشرع، كيأتكف بالعجائب، محرفيف لشرع اهلل، 
. كىادميف ألسسو كقاعدتو 

كليت األمر كقؼ عند ىذا أيضان، إالَّ أنو تجاكزه إلى تجييؿ السمؼ، 
كالطعف عمييـ كقذفيـ بما ال يميؽ، مما ال يقبمو أقراف السكء بعضيـ في 

 .بعض 
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تجد احدىـ يفتي بما يخالؼ بو كؿ األمة، دكف أف يشير إلييا، ككأنو يترفع 
عف أف يذكر اسمو معيا كقد مؤل الغركر يقينو بأف كؿ مف في األرض ًمٍف 

. حي أك ميت ال يسعو إالَّ إتباعيو 
قالت األمة كذا، كأقكؿ أنا كذا، لشكرنا : كلك أنو ذكر اسميـ معو، كقاؿ

صنيعو، ألنو رضي لنفسو أف ينزؿ إلى صؼ أكلئؾ األئمة إالَّ أنو ال يفعؿ، 
ألف سحاب الجيؿ قد غطى عمى عقمو ، فممع منو برؽ الغركر، كىطؿ 
كابؿ اليكل ، فخيؿ إليو أنو ال كزف إالَّ لما يقكؿ، فيك المصيب كاألمة 

لذكر خطأ األمة بأسرىا - فما يسكؿ لو جيمو - بأسرىا مخطئة كال داعي 
. مع صكابو 

. كأخيران صار العمماء عقبة في طريؽ الدعكة كما ذكرت في المقدمة 
كال ندرم ماذا تحمؿ لنا األياـ القادمة في جعبتيا إذا ما استمر األمر عمى 

. ىذه الحالة مف الفكضى العممية في ديف اهلل 
نا : " كال يسعنا إالَّ أف نقكؿ ما أكصانا بو اهلل عند نزكؿ المصائب  إنا هلل كا 



" . إليو راجعكف 
 )): ركل البخارم ، كمسمـ، عف النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ أنو قاؿ

يككف بيف يدم الساعة أياـ، يرفع فييا العمـ ، كينزؿ فييا الجيؿ، كيكثر 
( . (فييا اليرج، كاليرج القتؿ 

تبييف كذب المفترم فيما  ))كقد افتتح اإلماـ أبك القاسـ بف عساكر كتابو 
افتتحو بقكؿ صمى اهلل عميو ك آلو ( (نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم 

 . ((لف تقـك الساعة حتى يمعف آخر ىذه األمة أكليا  )): ك سمـ 
ف مما أدرؾ الناس مف كبلـ النبكة األكلى  إذا لـ تستح فاصنع ما شئت : "كا 

. " 
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 هم رجال ونحن رجال
في كثير مف الحاالت تفقد العبارات معانييا، كعند ذلؾ يصير الكبلـ يسمع 

كال يفيـ، كفقداف المعنى، قد يككف بسبب السامع، كمف ينشد شعران بميغان 
أماـ عامي جاىؿ، فإنو ال يطرب لو، كال ينفعؿ معو، كمف ثـ يعرض عنو، 
كربما كاف الكبلـ الغث عنده أفضؿ مف الكبلـ البميغ المعجز، أك المكزكف 
المقفى، كفي ىذه الحالة يفقد الكبلـ معناه، كقد يككف فقداف المعنى بسبب 
المتكمـ ، كمف يستشيد بشعر عنترة أك عمرك في المبلحـ ، ليدلؿ بو عمى 
شجاعتو كفركسيتو ، كىك عند الناس ممف ترتعد فرائصو، كتخكر قكاه ، 

. ألدنى ىزة ، ك أبسط سبب 
فميست العبرة أف يقكؿ اإلنساف الكممة ، كلكف العبرة أف تقع الكممة مكقعيا 

الَّ فيي كما قاؿ المتنبي  : مف المتكمـ كالسامع ، كا 



ككضع الندل في مكضع السيؼ بالعمي مضر ككضع السيؼ في مكضع 
الندل 

مف كبار أئمة المسمميف في جميع - رحمو اهلل - لقد كاف اإلماـ الشافعي 
جكانب العمـك اإلسبلمية ، دكف مدافع أك منازع ، كلقد سما بو عممو، حتى 
فاؽ أقرانو كأساتذتو كمعاصريو كالمتقدميف عميو ، كذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف 

. يشاء 
فمـ يكف كغيره مف العمماء عالمان لغة العرب عمى نحك ما يعممو الناس مف 
المغة، بؿ كاف حجة فييا ، فكاف عمماء العربية يجمسكف إليو كيتنافسكف في 

ماـ أىؿ  نقؿ كبلمو، حتى قاؿ عبد الممؾ بف ىشاـ صاحب المغازم ، كا 
ككاف إذا شؾ شيء " الشافعي حجة في المغة : " عصره في المغة كالنحك 

. مف المغة بعث إلى الشافعي فسألو عنو 
" . الشافعي ممف تؤخذ عنو المغة : " كقاؿ اإلماـ أبك عبيد 

" . الشافعي عندنا حجة في النحك : " كقاؿ المازني 
:" ككاف األصمعي عمى جبللة قدره ، كعمك منزلتو في لغة العرب يقكؿ 

محمد بف : صححت أشعار اليذلييف عمى شاب مف قريش بمكة ، يقاؿ لو 
". إدريس

" . عجبت ليذا المطمبي كأف فاه ينظـ دران إلى در : " كقاؿ الجاحظ 
 .كالنذارة النذير ، في لغة الشافعي " نذر" كقاؿ صاحب القامكس في مادة 

(1/18 )

 

كالى جانب المغة ، كاف إماـ المحدثيف في عصره كناصرىـ ، كلذلؾ لقب 
" . ناصر الحديث " في بغداد بػ 



إذا تكمـ أصحاب الحديث - رحمو اهلل - كحتى قاؿ محمد بف الحسف 
. فبمساف الشافعي 
. كاف أصحاب الحديث رقكدان ، فأيقظيـ الشافعي : كقاؿ الزعفراني 

ما أحد مس بيده محبرة كال قممان ، إالَّ كلمشافعي في : كقاؿ احمد بف حنبؿ 
. رقبتو منة 

ما أعمـ أحدا أعظـ منة عمى اإلسبلـ في زمف الشافعي مف الشافعي : كقاؿ 
 .

. ما كاف أصحاب الحديث يعرفكف فقو الحديث حتى جاء الشافعي : كقاؿ
الشافعي كالشمس لمدنيا ، كالعافية لمناس ، فانظر ... يا بني : كقاؿ البنو 

! ، ىؿ ترل ليذيف مف سبيؿ ؟
ما :" كأما بالنسبة لجمعو لمسنة فتكفيو شيادة إماـ األئمة ابف خزيمة إذ قاؿ

أعمـ سنة لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ إالَّ كضمنيا الشافعي 
" . كتابو الحجة 

كأما الفقو، فيك فيو إماـ الدنيا كعالميا، أفتى في عصر أستاذه مالؾ كبإذنو 
، كفي عصر أستاذه مسمـ بف خالد الزنجي كبإذنو ، كناظر العمماء ، 

. كأفحميـ، كنشر فقيو في كؿ مكاف ذىب إليو كأمبله كدكنو 
كأما عمـ األصكؿ ، فيك كاضعو كمدكنو ، ككؿ مف كتب في أصكؿ الفقو 

. في اإلسبلـ فيك عالة عمى الشافعي فيو ، كحسبو ىذا مف المناقب 
رسالة " كلذلؾ لما قرأ ابف ميدم إماـ المحدثيف في عصره أف لما قرأ 

في األصكؿ التـز بالدعاء لو دبر كؿ صبلة حتى مات ، لشدة " الشافعي 
. إعجابو بيا ، ككثرة إفادتو منيا ، كدقة صنع اإلماـ فييا

كال أريد أف أستطرد في الكبلـ عمى عمـك الشافعي ، فإني لـ أسؽ ىذا 
نما سقتو ليعمـ  الكبلـ لبياف عمكمو ، فقد صنفت في ذلؾ المصنفات ، كا 



كقد ناقش مكضكع - القارئ نبذة عف عمـك اإلماـ الذم قاؿ يكمان ما 
نحف رجاؿ كىـ رجاؿ، كيؼ آخذ :" قاؿ- االحتجاج بقكؿ الصحابي كفتكاه 

 " .بقكؿ مف لك حاججتو لحججتو
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لقد قاؿ الشافعي ىذه الكممة ، كىك الشافعي ، فمـ يحتج بقكؿ ... نعـ 
الصحابي عمى تفصيؿ كضكابط في ىذه المسألة ، قاؿ الشافعي ىذه الكممة 
كىك أىؿ ألف يقكليا ، كلذلؾ ضج بيا عمماء عصره ، كىبكا لمناصرتو فييا 

، ككثير منيـ مف تبناىا ، كصارت إلى يكمنا ىذا قاعدة عامة مف قكاعد 
. الشافعي في مذىبو ، كالشافعية مف بعده 

لقد قاؿ الشافعي ىذه الكممة فحممت معناىا كامبلن ، كلكنيا كمع األسؼ قد 
حينما أصبحت شعاران يردده ... ابتذلت في عصرنا ىذا حتى فقدت معناىا 

الصبية كالجيمة يريدكف بو أف يضعكا أنفسيـ في مصاؼ أئمة المسمميف 
كالكاحد منيـ ال يعرؼ كيؼ يقرأ القرآف ، أك يفيـ الحديث ، كأما عمـ ... 

المغة أك الفقو أك األصكؿ فيذا شيء ما خطر لو عمى باؿ ، فالفاعؿ عنده 
منصكب ، كالمفعكؿ بو مرفكع ، كالفعؿ مجركر ، كأصكؿ الفقو بدعة ، 
كالفقو ما يفيمو ىك بيذه العقمية القاحمة ، فيك رجؿ كاألئمة المجتيدكف 

! ؟... رضي اهلل عنيـ رجاؿ 
ليس العجيب في أف يتجرأ أحد الجيمة عمى مثؿ ىذه الكممة فالتاريخ مميء 

؟ . . . بمثؿ ىذا، كلكف العجيب أف يصير الجيؿ شعاران يتفاخر بو الناس 
ال حكـ : كلذلؾ قاؿ عمي كـر اهلل كجيو كرضي عنو لمخكارج حينما قالكا ! 

 : ((كممة حؽ أريد بيا باطؿ )): إالَّ هلل ، قاؿ ليـ 



عمى أنيا األياـ قد صرف كميا عجائب ، حتى ليس فييا عجائب 
 * * *

 ---------------------------------
 أنظر كتابنا االجتياد كطبقات مجتيدم الشافعية (1)
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خطر تمقي العمـ عف الكتاب دكف معمِّـ 
إف مف أعظـ آفات الجيؿ أنو يكحي إلى صاحبو أنو عالـ، بؿ يكحي إليو 

أنو مف أكبر عباقرة الككف، فبتخيؿ أنو يتكمـ بكبلـ العمماء، كأنو يمحف 
لحنيـ كأف ما يقكلو ىك الحكمة، كما يسطره ىك القانكف فيتكمـ كيسكت 

. خشية مف أف يصيبيـ ريشاشي جيمو. . . العمماء عنو 
كىنا يعمؿ الغركر عنده عممو ، فيجتمع عميو الجيؿ مع الغركر ، كيكحياف 
إليو أنيـ ما سكتكا عنو إالَّ إلفحامو إياىـ ، كأنو اآلف سمطانيـ كمكجييـ كال 

. سمطاف عميو ، إذا شب عقمو عف الطكؽ 
فييذم بما يظنو عممان كحكموى ، كال يزاؿ ييذم ، حتى تفكح رائحة جيمو ، 

ذا بو  كيضطرب أمره ، بما يكشفو اهلل مف عكاره ، كيفضحو مف أباطيمو ، كا 
مما كاف يظنو _ إف عاد إليو عقمو _ أماـ مرآة الحقيقة عاريان ، يستغفر اهلل 

. تسبيحان 
ني ألذكر غركر مف ذكرت ، ممف كصفت ، فأذكر قصة  " كفر الذبابة" كا 

التي صاغيا أدب معجزة األدب العربي ، مصطفى صادؽ الرافعي ، في 
كأتساءؿ ما الذم يغير العمماء مف سفو الجيبلء، " كحي القمـ " كتابو 

: عمى لساف حكيـ المعرة" سقط الزند " فيجيبني 



إذا كصؼ الطائي بالبخؿ ما در كعيَّرى ًقسَّان بالفياىة باقؿ 
يا صبح لكنؾ حائؿ : أنت ضئيمة كقاؿ الدجى : كقاؿ السيا لمشمس 

كفاخرت األرض السماء سفاىة كطاكلت النجـ الحصى كالجنادؿ 
ٍر ، إف الحياة ذميمة كيا نفس جدم ، إف دىرؾ ىازؿ  فيا مكت زي

لقد أخبرني شيخي أثناء طمبي لمعمـ في األزىر ، أنو قرأ يكمان أثناء طمبو 
ٍمبىمكؿو : " لمعمـ في كتاب المعامبلت مف الفقو ما نصو  كيحـر بيع برى

ٍمبمكؿ  " . ببىرى
فاستعصى عمي فيـ ىذه الكممة ، فنظرت في الشركح فمـ أجد أحدان : قاؿ 

مف العمماء قد شرحيا أك عمؽ عمييا ، كنظرت في الحكاشي ، فمـ أجد مف 
بيَّنيا أك أكضحيا ، ككدت أتيـ المتكف ، كالشركح ، كالحكاشي كالتقريرات ، 
بالعجز كالقصكر، ألنيا ضاقت عف أف تشرح ىذه العبارة، أك أتيـ المؤلؼ 

. بالخطأ 
ثـ رأيت أف أتيـ عقمي قبؿ اتياميا ، ألنو لك كاف الخطأ في العبارة مف 

المؤلؼ لتنبو لو كاحد عمى األقؿ مف العشرات الذيف شرحكا الكتاب أك عمقكا 
عميو ، فمف المحاؿ أف يككف الجميع قد اتفقكا عمى ىذا الخطأ ، كال بد أف 

 .الخطأ في عقمي كفيمي 
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ما أخذ أحد العمـ . يا بني : قاؿ فرجعت إلى شيخي أسألو عنيا ، فقاؿ لي 
إالَّ ضؿ، فبلبد مف المعمـ، ليشرح الغامض، - دكف معمـ - مف الكتاب 

كيقيد المطمؽ، كيفصؿ المجمؿ، كيبيف المراد مف االصطبلح، كلك كاف 
الكتاب كحده ينفع ، دكف احتياج لمعمـ يشرح ، لما أرسؿ اهلل مع كؿ كتاب 



رسكالن يشرحو ، كيبينو ، كيبمغو ، كلىمىا أخذ اهلل العيد مف الذيف أكتكا الكتاب 
أف يبينكه لمناس ، كلىمىا ألجـى اهلل كاتـ العمـ بمجاـ مف نار ، ككتب العمـ 

. متكفرة لمقاصي كالداني 
ٍبمكؿ ًببيرِّ مبمكؿ " إف الصكاب العبارة ... يا بني: ثـ قاؿ لي  مى ـي بيعي بيرِّ كيحري

 ."
نما يحتاج لتكاضع  كاألمر ال يحتاج لمعاجـ كقكاميس، كشركح كحكاشي كا 

. كتكاضعؾ إذ سألتني
قاؿ لي شيخي، فكا هلل يا بني ما نسيت منذ ذلؾ اليـك حكمة الشيخ، كذكرت 

. ((ما ضيًحؾى مف خطأ امرئ قط إالَّ كثبت صكابو في قمبو  ))قكؿ الشافعي 
- كلقد عرفت أف مراد شيخي فيما قص عمي منى ىذه القصة الكاقعية 

إنما أراد أف يعممني كيؼ يجب أف يككف سمككي في تمقي - عرفتي أنو 
 . . .العمـك ألصؿ بالصكاب إلى غايتيا
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كلقد ابتمي المسممكف اليـك ، زيادة عما ىـ فيو مف الببلء ، كفي ىذا 
العصر الذم قبض فيو العمـ بقبض العمماء ، كفشا فيو الجيؿ ، ابتيمكا 

بصنؼ مف الناس ، أخذكا بعض العمـ مف الكتب ، دكف الرجكع إلى المعمـ 
كالمرشد ، ففيمكا النصكص خطأ ، كأكلكىا عمى ىكاىـ جيبلن ، كليتيـ سألكا 

إذ لـ يعممكا ، فإنما شفاء الًعيِّ السؤاؿ ، كلكنيـ أكغمكا في أكىاميـ ، 
كجعمكا بمبمة العقكؿ أكبر ىميـ ، بما أتكا بو مف عظائـ األمكر التي أكحى 
بيا جيميـ،زاعميف أنيا ىي الشرع الذم ال يجكز العدكؿ عنو، كال االبتعاد 

منو،رغـ أنيا الباطؿ، لمخالفتيا لسيرة ىذه األمة منذ أف بعث اهلل نبينا 



محمد إلى يكميا ىذا ، كستبقى كذلؾ إف شاء اهلل ، ال تغير مسيرتيا 
ًمفى اهلل بقاءىا ، كأخبر رسكلو  األىكاؿ ، كال تكقؼ مدىا األكىاـ ، إذ ضى

عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ باستمرارىا ، ال يضرىا مف خذليا حتى يأتي 
. أمر اهلل 

 صور من التصحيف بسبب تمقي العمم عن الكتاب دون معمم
لقد كاف الناس في الماضي يتندركف بما كقع مف تصحيؼ، كتحريؼ 

،كسكء فيـ لمف أخذ العمـ مف الكتاب ،دكف كجكد المعمـ أك المرشد ، مما 
صار حكاية أك طرفة ييتىنىدَّري بيا في مجالس العمـ ، كفي نفس الكقت تككف 

. حكمة ، ييتىكخى بيا التأكيد عمى التمقي السميـ لمعمـ ، بالطرؽ السميمة 
كلقد دكف أصحاب الحكاشي الكثير مف ىذه النكادر في حكاشييـ عمى 

الكتب، لما ذكرنا مف الحكمة، كلمترفيو عف طالب العمـ إذا دقت المسألة، 
. كاحتدـ حكليا النقاش، كاشتد النزاع

رَّؼ قكلو صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ   )): فطالما قرأنا كسمعنا عف الذم حى
 ((المؤمفي كيسي قيطف : )) كنقمو بقكلو( (المؤمف كيِّسه فىًطفه 
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في  ًِ كقرأ بعضيـ قكؿ الفقياء عف صفة القبر ، كأنو يستحب أف يسكلَّ المًَّب
تحتو ، فمما حضر دفف أحد المكتى ، أحضر معو قدر لبفو كأراقو في القبر 

لقد قرأت ىذا في الكتاب ، كأنو يندب أف : ، فمما قيؿ لو في ىذا ، قاؿ 
كليبرىف عمى صدؽ كبلمو ، أحضر ... يسكل الىمَّبىفي في القبر قبؿ الدفف 

. الكتاب ، فكاف البرىاف عمى سكء فيمو 
إذا سمعتـ النداء )): كقرأ بعضيـ قكؿ النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 



(. (إلى الصبلة، فبل تأتكىا كأنتـ تىٍسعىكف، كلكف ائتكىا ًبسىًكٍينىةو ككقار 
كالكتابة في الماضي لـ تكف منقطة كالكتابة في الكقت الحاضر، كلـ يكف 

نما بفيمو كىمتو، فقرأه كلكف ائتكىا  )): قد تمقى الحديث عف الشيكخ، كا 
... فكضع في جيبو سكينة كفأران كذىب بيما إلى المسجد( (ًبسىكٍِّينىةو كفار 

كالنكادر مف ىذا القبيؿ كثيرة جدان ، يمكف أف يصنؼ فييا كتاب كامؿ ، 
يككف حافبلن بعجائب مما يمكف لمجيؿ أف يظيره كيفعمو ، كلمعقؿ أف يقؼ 
عميو كيتأممو ، ليرل مف خبللو أثر نعمة اهلل عمى عباده بنعمة العقؿ ، 

. كنعمة اليداية بتثقيفو بالطريؽ السميـ لمعمـ كالثقافة 
كأنا ال أريد االستطراد بضرب األمثمة مف ىذا النكع، فحسبي ما ذكرت 

. لمكصكؿ إلى ما أريد أف أقكلو، أك أردت
كلكني قبؿ أف أقكؿ ما أريد قكلو أحب أف أستدرؾ عمى ما قمت مما يمكف 

مف أف التصحيؼ ، كالتحريؼ ، كسكء الفيـ كما يقع لمجاىؿ، : أف يقاؿ
. يمف أف يقع لمعالـ ، كال يككف سببان لمذـ

تصحيؼ العاًلـ كالفرؽ بينو كبيف تصحيؼ الجاىؿ 
ماميا، يقرأ قكؿ  ماـ أئمتيا كا  فيا ىك الجاحظ شيخ شيكخ العربية كآدابيا، كا 

: مالؾ بف أسماءى بف خارجة 
ينعىتي الناعتكف يكزفي كزنا ... كحديثو أىلىذُّه كىك مما 

كخيري الحديًث ما كاف لحنا ... منطؽه صائبه كتمحفي أحيانان 
ف مف جممة محاسف المرأة أف  كيفسري المحف بأنو الخطأ في اإلعراب، كا 
تمحف في منطقيا لحف الخمؿ بقكاعد العربية ، إذ ذىب في البيتيف عمى 

 .أنيما سيقا لمدحيا بيذا 
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كتنكقؿ عنو ىذا الفيـي كالشرحي ثـ استدرؾ عمى نفس ، كانكشؼ لو خطؤه 
فيما ذىب إليو مف المعنى بزكاؿ الغشاكة التي غطت عمى عقمو في ذلؾ 

الكقت، لتبرىف لو عمى الفرؽ بيف المخمكؽ الذم لو طاقات محدكدة، يحيط 
بيا العجز، كيتطرؽ إلييا الخطأ، كيعترييا النسياف، كما شابو ىذا مف 

العيكب، كالخالًؽ الذم ال يتطرؽ الخمؿ ، في أبسط مادة مف مكاده، إلى 
كبلمو، فبل يأتيو الباطؿ مف بيف يديو ، كال مف خمفو، كبيذا يعرؼ حقيقتو، 

حتى ال ييغىرَّ بيا، كيذىب بيا مذىبان ال يميؽ بيا، مف تصكر اإللياـ 
ٍيًر [: كالعصمة ليا، كليفيـ مف جديد معنى قكلو تعالى لىٍك كىافى ًمٍف ًعنًد غى كى

ديكٍا ًفيًو اٍخًتبلىفنا كىًثيرنا  ] 82/النساء[ ]الٌمًو لىكىجى
كذلؾ أف مراد الشاعر بالمحف في شعره ىك المحف الذم يراد بو الكبلـ 
اإلشارم، كالتكرية عند عمماء الببلغة، يقكؿ اإلنساف كبلمان لو معنى 

، إالَّ أف المتكمـ يريد لو معنى آخر غير ىذا الظاىر، فيقاؿ  لحف : ظاىره
لىتىٍعًرفىنَّييـٍ [: بقكلو، إذا فعؿ مثؿ ىذا ، كمنو قكلو تعالى  ـٍ كى ٍفتىييـ ًبًسيمىاىي فىمىعىرى

] 30/محمد[ًفي لىٍحًف اٍلقىٍكًؿ 
أف ىذه المرأة تتكمـ في بعض األحياف كبلمان لو : كمعنى ما قالو الشاعر 

معنى يختمؼ عف معناه الظاىر، ال يفيمو عنيا إالَّ مف فًطف لمرادىا ممف 
لو صمة بيا، فيي تمحف في منطقيا لحف اإلشارة كالتعريض، ال لحف 

اإلعراب، كخير الحديث في مثؿ ىذه الحالة ما كاف لحنان، ألنيا تشير إلى 
. ما تريد مف مخاطبيا بما ال يفيمو عنيا أحد سكاه 

فقاؿ أنى كقد سارت بو .. ىبل تداركت ىذا يا أبا عمرك: فقيؿ لمجاحظ
( 1)...الركباف
نعـ، قد يقع مثؿ ىذا لكثير مف العظماء كالكبار، إالَّ أف الفرؽ بيف : كأقكؿ 



كقكعو مف مفكر، عبقرم ، عظيـ، أك إماـ متقف جميؿ، كبيف كقكعو مف 
جاىؿ، أف كقكعو مف األكؿ نادر، ال يتصكر منو، كلذلؾ يصير نادرة 

 .كمثبلن، بينما كقكعو مف الثاني، بؿ ال يتصكر منو غيره 
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كأف األكؿ إذا اجتيد فأخطأ ، فمو أجر كاحد عمى االجتياد، ألنو أىؿ لو، 
كالثاني ، إذا اجتيد فأصاب، فإنو يعاقب، ألنو ليس مف أىؿ االجتياد، 

صابتو خطأ مف أخطائو، كرب رمية مف غير راـ . كا 
: كأف األكؿ يمتدح مف ىذا الخطأ

فمف ذا الذم تحمد سجاياه كميا كفى المرء نببلن أف تعد معايبو 
: كأما الثاني فإنو يذـ بذاؾ الخطأ، كيقاؿ لو

إذا لـ تستطع شيئان فدعو كجاكزه إلى ما تستطيع 
كقد ذكر األدباء ىذا المثاؿ عف الجاحظ لمداللة عمى عمك قدره، بأنو ما 

فكيؼ فاتو ىذا، كلمداللة عمى تكاضعو، . يفكتو شيء مف كبلـ العرب 
كذلؾ أنو أدرؾ خطأه، كندـ عميو، كنبَّو الناس لو 

بينما يسكقكف ما يصدر عف الجياؿ لبياف مدل ما يمكف لمجيؿ أف يفعمو 
بصاحبو فيـ ال يذمكف الجاىؿ عمى أنو أخطأ، فالخطأ منة طبيعتو، بؿ مف 
نما يذمكنو عمى إصراره عمى جيمو، كتصكيره لو عمى أنو  طبائع البشر، كا 

الحؽ الذم يجب أف يتبع، كما يذمكنو عمى الخكض فيما ليس ىك أىبلن لو، 
. إذ مف خاض في فف غير فنو أتى بالعجائب

تصحيؼ طبلب العمـ 
ككما أف الخطأ قد يقع مف العالـ، فيغتفر لو، كال يعاب عميو، بؿ ربما قيؿ 



ألف الخطأ مف لكاـز البشر، كذلؾ قد " كفى المرء نببلن أف تعد معايبو : " فيو
يقع الخطأ مف طالب العمـ، فيصحؼ، كيحرؼ، كيصحح لو األستاذ، أك 

المرشد، كال يعيب عميو أيضان ، فشيء طبيعي في الطالب أف يقع في مثؿ 
ىذا أثناء الطمب، كىك حينما جاء إلى األستاذ أك المرشد، إنما جاء ليتعمـ، 
نما كاف المعمـ معممان ألنو  كيخرجى عما قد يقع فيو مف مثؿ تمؾ األخطاء، كا 

ـي كيرشدي كيدؿ عمى الصكاب كالخطأ   .يعم
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لقد كاف أحد الطبلب العمـ يقرأ عندم الفقو، ككاف يقرأ في مباحث الصبلة، 
ة في الصؼِّ : " فكصؿ إلى قكؿ المؤلؼ أم يندب " كيندب سىدَّ فيٍرجى

لممصمي إذا كجد فرجة أم مكانان خاليان في الصؼ أمامو أف يسدىا، حتى 
يككف الصؼ متكامبلن متراصان، إال أف كممة الفرجة كانت بدكف نقط فكؽ 

ًق في : " التاء المربكطة، فتصحفت الكممة عميو، كقرأىا ًِ كيندب سىدَّ فىٍرًج
" . الصؼ 

كما المراد بسد الفرج؟ : فقمت لو ألتأكد مف سمعي لما سمعت
أف يسد فرجو : قاؿ
كبـ يسده ؟ : قمت
. بشيء مف الكرؽ أك القطف : قاؿ
كلـ يسده ؟ : قمت
. حتى يتأكد مف الطيارة، كعدـ نزكؿ شيء مف البكؿ في ثيابو: قاؿ

فضحؾ كؿ مف في المجمس ليذا التصحيؼ القبيح، إال أنو رغـ ىذا ال 
يعاب عمى الطالب أف يقع في مثؿ ىذا ػ كما ذكرت ػ ألنو مقر بالخطأ، 



راغب في تصحيحو، كقد سمؾ إلى ذلؾ الطريؽ السميـ بالتمقي عف األستاذ 
. كالمرشد، فبل حرج عميو، فيما قد يقع منو، ألف أستاذه سيصححو لو 
فمما صححت لمطالب العبارة، كعرؼ الحقيقة، استرجع كاستغفر، كزاد 

. حرصان عمى طمب العمـ، حتى ال يقع ثانية في مثؿ ىذا الخطأ
كلكف األمر المعيب في الجاىؿ، أف يأخذ العمـ مف الكتاب، دكف كجكد 
المعمـ، كيفيىمىوي كما يزينو لو جيمو، كفكؽ ىذا كمو يريد أف يجعمو دستكر 
الحياة، كالفيـ القكيـ لمديف، مف تبعو رشد، كمف أعرض عنو غكل، كىنا 

تككف الطامة، كيككف ما يأتي بو مف التصحيؼ، كالتحريؼ، كالفيـ الخطأ 
فاكية المجالس، كأقؿ ما ينالو ممف عرؼ الحقيقة مف أىؿ العمـ الذـ، كىنا 

. مف خاض في فف غير فنو أتى بالعجائب: يقاؿ فيو
* * * 
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 آثار الجرأة عمى الفتوى واالجتهاد بغير عمم
إف كممة االجتياد كممة براقة، تستيكم العقكؿ، كتستمؿ النفكس، كما مف 
امرئ إال كيتمنى الكصكؿ إلييا، كالتحمي بيا، فيي ذركة ما يصؿ إليو 

. اإلنساف في عمـك الشرع مف الكماؿ، كنياية ما يبدع بو العقؿ مف اإلتقاف
كلقد قدر سمفنا رضكاف اهلل عمييـ ىذه الكممة حؽ قدرىا، فكضعكا ليا 

الحدكد، كرسمكا ليا الضكابط، كفيمكا معناىا الحقيقي الذم يستفاد منيا، 
فما كاف يدعييا إال مف ىك أىؿ ليا، إذا كانكا يدرككف معنى اقتحاـ لجج 

الفتكل، كخطر في غمارىا، بإدراكيـ أف الجرأة عمى الفتكل جرأة عمي النار 
 .



فىًة مف النفس كاليكل، إالَّ أف  فحرصكا عمي اإلتباع، دكف االبتداع، كالنَّصى
ىذه الكممة برقت في عصرنا بريقان لـ تبرقو في يـك مف األياـ، كلكنيا في 
نفس الكقت، فقدت معناىا فقدانان لـ تفقده في يـك مف األياـ، عمى قمة ما 

عندنا مف العمـ، ككثرة ما كاف عند سمفنا منو، كىكذا يستسيغ الجاىؿ الكبلـ 
 .

ألنو إف أخذ الكممة بمعناىا الحقيقي ثقمت في سمعو، كمف ثـ ثقمت في 
عقمو، كمف ثـ لٍفًظيا، ألف أخبلط فكره لـ تستطع التفاعؿ معيا، كما يأبى 

. الجسد المريض شربة العسؿ 
لقد برقت ىذه الكممة في عصرنا، كصار يدعييا كؿ ًغرٍّ جاىؿ، .... نعـ

. ككؿ مغالط مخادع
حتى كصؿ األمر في دعكاىا إلى أف ادعاىا مف ال صمة لو بعمـك الشرع 

. مف قريب أك بعيد، بؿ ربما ادعاىا بعض مف ال خبلؽ لو
كنحف ال ننكر عمى مف لـ يدرس عمـك الشرع أف يصير مجتيدان بعد أف 

يتعمـ، فالعمـ بالتعمـ، كفضؿ اهلل كاسع يؤتيو مف يشاء، كلكننا ننكر عميو أف 
يككف مجتيدان قبؿ أف يصؿ إلى رتبة االجتياد في العمـ 

فمف تطبب بغير طب فقد برئت منو ذمة اإلسبلـ، كمف قاؿ في الديف برأيو 
. كبما ال يعمـ فقد أعظـ الفرية عمي ديف اهلل، فميتبكأ مقعده مف النار

إننا ال ندعي غمؽ باب االجتياد، كال نريد أف نمنع الناس منو، كلكننا نريد 
. قبؿ أف تجتيدكا تعممكا: أف نقكؿ لمناس

فميس االجتياد بالتحمي، كال بالتمني، كلكنو ببمكغ درجة معينة مف العمـ 
 .يستطيع المرء بكاسطتيا أف يستنبط األحكاـ الشرعية مف أدلتيا
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كلقد كاف العمماء في الماضي يبمغكف الدرجة العميا في حفظ القرآف، كالسنة، 
. كلغة العرب، كيتقنكف الفقو كأصكلو، كما كاف الكاحد منيـ يدعي االجتياد 
فمك درسنا سيرة حفاظ األمة جميعان، لكجدناىـ متمذىبيف بمذاىب األئمة 

المتقدميف مف أصحاب السنف، إلى الدارمي، كالدارقطني، كالحاكـ، 
كالبييقي، كابف عساكر،كابف الصبلح، كالعز بف عبد السبلـ، كالنككم، 

كالذىبي، كالمزم، كالعراقي، كابف حج، كالسيكطي، كغيرىـ ممف ال سبيؿ 
. إلى حصرىـ

فما باؿ المغمكريف الذيف يدعكف ىذه المنزلة العالية الرفيعة، كماذا نقكؿ إذ 
. ما قرناىـ بمف ذكرنا كمف لـ نذكر، ممف كاف الكجكد يتشرؼي بيـ

إف الناظر في الساحة كفيما يتردد فييا ممف يدعكف االجتياد كىـ لما يصمكا 
بعد إلى أكلى درجات طالب العمـ يجد أمران عجبان، لكال أف اإلنساف يسمعو 

. بإذنو،كيراه بعينو، ألنكر نقمو، ألنو مما ال يصدؽ
: كمف سمؾ ىذا المسمؾ يككف أحد رجميف 

: األكؿ
رجؿ يريد أف يتعمـ، إال أنو لـ يجد المعمـ، فنظر في الكتب، كأخذ منيا ما 
تكصؿ إليو بفيمو، ككقع منو ما ذكرنا مف التصحيؼ، كالفيـ الخاطئ، إال 
أنو معترؼ بعجزه، مقر بأنو لـ يفيـ الفيـ السميـ، يبحث عف المعمـ ليتمقى 
، أك في الببلد التي شح فييا العمماء  عنو، كمف يسمـ في ديار الغرب اليـك
أك انقرضكا، كىذا أيضا يغتفر لو ما يصدر منو، أك يقع فيو، مما ذكرنا 

. ريثما يصؿ إلى المعمـ
: أما الثاني

فيك رجؿ يعيش في ديار المسمميف، بيف ظيراني العمماء، كلكنو مع ىذا 



أعرض عنيـ، كأخذ يعبث بنصكص الشريعة، يزعـ أنو يجتيد فييا، فيحؿ 
حراـ اهلل، كيحـر حبللو، كأخذ يجيؿ زيدان، كيفسؽ عمران، كيكفر بكران، كيعيث 

. في األرض الفساد 
كيزيد فكؽ ىذا كمِّو أنو يجعؿ ىذا الباطؿ الذم ىك عميو منيجان، يدعك إليو، 

إنو لـ :إنو لـ يصؿ لدرجة االجتياد،بؿ أقكؿ: كيحث عميو، كىك ال أقكؿ
 .يصؿ لدرجة إتقاف القراءة لمنصكص قراءة صحيحة
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فيك يجكز لمثؿ ىذا أف يعبث بنصكص الشريعة بدعكل االجتياد ؟ 
. ال : الميـ ػ كبمساف كؿ عالـ مف عمماء المسمميف ػ أقكؿ

الَّ فما الفرؽ بيف العالـ كالجاىؿ دُّكهي ًإلىى الرَّسيكًؿ [: كلـ قاؿ تعالى. كا  لىٍك رى كى
لىى أيٍكًلي األىٍمًر ًمٍنييـٍ لىعىًممىوي الًَّذيفى يىٍستىنًبطيكنىوي ًمٍنييـٍ  كلـ قاؿ  ]83/النساء[ ]كىاً 

] 43/النحؿ] [فىاٍسأىليكٍا أىٍىؿى الذٍِّكًر ًإف كينتيـٍ الى تىٍعمىميكفى [: اهلل تعالى
" . العمماءي كرثة األنبياء : " كلـ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 

ذا كاف يجكز لكؿ أحد أف يجتيد فمماذا دعا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك  كا 
آلو ك سمـ عمى الذيف أمركا صاحبيـ باالغتساؿ كىك جريح، فاغتسؿ، 

قتمكه قتميـ اهلل، ىبل سألكا إذ لـ يعممكا، : " فمات، لماذا دعا عمييـ كقاؿ
" . فإنما شفاء الًعيِّ السؤاؿ

كلماذا كاف سمؼ األمة رضكاف اهلل عمييـ كخمفيا يضربكف أكباد اإلبؿ، 
كيسيحكف في مشارؽ األرض كمغاربيا بحثان عف العمماء ؟ 

كلماذا كاف خمؼ األمة تبعان لسمفيا يحثكف عمى الحيطة في تمقي العمـ، 
؟ ...كيحذركف مف التمقي عف كؿ أحد إالَّ مف كاف مكثكقان بعممو



إنو مف أجؿ أف يستمر المنيج السميـ في التمقيف كالتمقي، خشية مف 
االنحراؼ كالخمؿ، كالتصحيؼ كالزلؿ، فالخطأ في الديف ليس كالخطأ في 

أجرؤكـ عمى الفتيا : " غيره، كلذلؾ قاؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 
" . أجرؤكـ عمى النار

كجعؿ العمـ مختصان بأىمو، ممف ىك قادر عمى فيمو كصيانتو فقاؿ صمى 
مىؼو عدكلو، ينفكف عنو :" اهلل عميو ك آلو ك سمـ  يحمؿ ىذا العمـ مف كؿِّ خى

". تحريؼ الضاليف، كانتحاؿ المبطميف، كتأكيؿ الجاىميف 
التحذير مف الجرأة عمى الفتكل بغير عمـ 

إف مما يترتب عمى الخطأ في الفتكل بغير عمـ أف يحمؿ المفتي كزر 
 .خطئو، ككزر مف عمؿ بو إلى يـك القيامة 
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كقد حذر النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ مف ىذه الظاىرة، مما يككف 
آخر الزماف، مف انقراض العمـ، كانتشار الجيؿ، كالفتكل بغير عمـ فقاؿ 

إف اهلل ال يقبض العمـ انتزاعنا ينتزعو مف صدكر " عميو الصبلة كالسبلـ 
العمماء، كلكف يقبض العمماء، فبقبضيـ يقبض العمـ ، حتى إذا لـ يبؽ 

" عالمان ، اتخذ الناس رؤساء جياالن، فأفتكا بغير عمـ ، فضمُّكا كأضمُّكا 
 * * *

 عجائب الفتوى
ني سأذكر ىنا بعض ىذه الفتاكل، مما افترل بو المتفييقكف في ىذا  كا 

العصر، لنرل مدل ما أكدت إليو الدعكة العامة إلى االجتياد، سكاء أكاف 
اإلنساف عالمان أـ جاىبلن، بمغ رتبة االجتياد أـ لـ يبمغيا، مما جعؿ الناس 



شيعان كأحزابان، يضمؿ بعضيـ بعضان، كيفسؽ بعضيـ بعضان، بؿ يكفر 
. بعضيـ بعضان، بجيؿ ما رأل بصيص العمـ، كحمؽ ما لمستو يد الرشاد 

إنو يستطيع أف : كقد غبل بعضيـ في دعكتو ىذه فقاؿ لمف تبؽ منيـ
...... يجعميـ مجتيديف بجمسة كاحدة، كبنصؼ ساعة

ىذا تفاعؿ كيماكم، كليس ببرنامج عممي، ألنو ال العقؿ القديـ، كال : فقمت
العقؿ الحديث يؤمف بيذا، إالَّ إف كاف القائؿ قد أكتي المعجزة، كأصبحت 

كفُّو ككؼِّ عيسى عميو السبلـ تبرئ األكمة كاألبرص، كتحيي المكتى بإذف 
. اهلل 

كلعؿ إحياء المكتى أقرب في مجكِّزات العقكؿ مف أف يصبح اإلنساف عالمان 
مجتيدان بثبلثيف دقيقة، ألف العقؿ البشرم يفكر في إحياء المكتى، كييجـ 

. عميو، كلكنو ما فكر بعد في أف يجعؿ اإلنساف عالمان بدقائؽ
إف اإلنساف يكفيو ليصير مجتيدان أف يحكز سنف أبي داكد في : كقاؿ آخر

 .الحديث، كمختار الصِّحاح في المغة 
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كأنا أريد أف أرشده إلى كتاب أقرب إلى الغاية مف مختار الصحاح، أال كىك 
المصباح المنير لمفيكمي، أك الزاىر لؤلزىرم، فإنيما معجماف فقيياف، 

كلعميما أمس بالمقصكد مف المختار، كال يكبرانو حجمان، كال أريد أف أرشده 
إلى القامكس ، أك الصحاح ، أك تيذيب المغة ، أك المحكـ ، أك العباب ، 
أك لساف العرب ، أك تاج العركس ، أك ما شابو ىذه الكتب الكاسعة ، ألف 

! اإلحاطة بيذه الكتب يحتاج ألكثر مف نصؼ ساعة ؟
كمما بنكه عمى ىذه القكاعد األصكلية المحكمة عندىـ أف كصؿ بعضيـ 



: باجتياده المتقف إلى أف قاؿ
إف أكؿ السكر حراـ، كلذلؾ فيك يشرب الشام بدكف سكر، أك بسكر  - 1

. نبات
كقاؿ بعضيـ إف الدراسة في المدارس كالجامعات حراـ، ال لشيء،  - 2

نما ألنو يكجد فييا جرس، كمدرس حميؽ . كا 
كقاؿ بعضيـ إف القكؿ بأف األرض تدكر يتنافى مع العقيدة، كأف قائؿ  - 3

ىذا القكؿ كافر، كقد كيفِّرت يكما ما بعد أف ألقيت محاضرة عامة في أحد 
المساجد، تعرضتي فييا لمككاكب كحركاتيا كحركة األرض، فقاـ أحد 

األطفاؿ المجتيديف كحكـ بكفرم، كلكنني لـ أدر ىؿ قرأ مختار الصحاح 
! ؟... قبؿ أف يكفر أـ ال

إف صبلة المغرب تقصر في السفر، كلعؿ السامع يظف : كقاؿ بعضيـ-4
أني أغالي في أقكالي ىذه، إالَّ أنيا الحقيقة، كقد قصركا صبلة المغرب 

إنو مسافر، : حقيقة فصبلىا بعضيـ ركعتيف، فمما ركجع في ىذا، قاؿ
. فقصر الصبلة

كقد رأيت أحدىـ يصمي العشاء بعد المغرب بساعة كاحدة، صيفا شتاء، -5
إنو عمى ىذا منذ عدة سنكات، منذ أف كقؼ عمى الدليؿ، فقمت : كقاؿ لي

كما الدليؿ ؟ : لو
لمثعالبي أف العرب قسمت اليـك إلى أربع " إنو قرأ في فقو المغة : " فقاؿ 

كعشريف ساعة، كعدت منيا ساعة المغرب كساعة العشاء، فاجتيد فيما 
قرأ، فتكصؿ إلى أف الزمف بيف المغرب كالعشاء ساعة كاحدة، كلذلؾ فيك 

 .يصمي العشاء بعد المغرب بساعة
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ف كاف عامان لجميع الرأس حراـ، : كقاؿ بعضيـ- 6 إف حمؽ شعر الرأس، كا 
! ؟...ألنو تغيير لخمؽ اهلل، ما لـ يكف في حج أك عمرة

عممان بأنو قد ثبت في .. إف رفع اليديف في الدعاء حراـ : كقاؿ بعضيـ - 7
؟ ... الصحيحيف أنو رفع يديو في الدعاء 

كقاؿ بعضيـ إف صبلة التراكيح عشريف ركعة بدعة ، كحراـ ، عممان - 8
بأنيا مما أجمعت عميو األمة قكالن كفعبلن ، منذ عيد الخميفة الراشد عمر بف 
الخطاب إلى يكمنا ىذا ، كصرح بو كؿ مف كتب في الفقو اإلسبلمي ، مما 
ال داعي لئلطناب فيو كقد صار مف بديييات الديف ، كشعائره المعمكمة منو 

. بالضركرة 
إف صبلة التراكيح في المسجد كراء : ثـ تمادل األمر ببعضيـ فقاؿ- 9

. اإلماـ بدعة، كال تجكز
؟ ... كلذلؾ امتنع بعضيـ عف صبلتيا في المساجد 

إذا قاؿ القارئ كراء قراءتو صدؽ اهلل العظيـ، فإف ىذا : قاؿ بعضيـ-10
. القكؿ بدعة كحراـ

دىؽى الٌمو[: كليتو ذكر قكلو تعالى ]. 95/آؿ عمراف[]ي قيٍؿ صى
كقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ لمرجؿ الذم أمره أف يسقي ابف 

" . صدؽ اهلل ، ككذب بطف ابف أخيؾ : " أخيو عسبل كقد استطمقت بطنو 
. إف أصكؿ الفقو بدعة : كقاؿ بعضيـ - 11
. إف التجكيد بدعة : كقاؿ بعضيـ - 12
. إف عمـ التكحيد بدعة : كقاؿ بعضيـ - 13
. إف األذاف األكؿ في الفجر بدعة كحراـ : كقاؿ بعضيـ  - 14
الصبلة خير مف " إف قكؿ المؤذف في صبلة الفجر : كقاؿ بعضيـ - 15



. بدعة كحراـ" النـك 
إف التكبير الجماعي في المسجد يـك العيد حراـ ، : كقاؿ بعضيـ - 16

ما أصكؿ الشيء الذم إذا فعمو " حتى إنو أصبح مما يمغز بو بيف الشباب 
ذا فعمو مع الجماعة استكجب النار  " . ؟ .. اإلنساف منفردان دخؿ الجنة ، كا 

إف لعف الشيطاف ال يجكز، : كقاؿ بعضيـ كىك ما ال يكاد يصدؽ - 17
ال تمعنو ، فإف لعنو : كلما لعف أحد الحاضريف الشيطاف أمامو، قاؿ لو 

غير جائز، كعمؿ ذلؾ بأف الشيطاف إذا لعف افتخر كسر ، كلذلؾ فإنو ال 
 .يجكز لعنو ، ألف لعنو يؤدم إلى سركره 
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ف مف أعجب ما رأيت في أمكر اإلجياد المعاصر، ىك أنني رأيت - 18 كا 
في ألمانيا أحد المسمميف الجدد، فتحدثت معو عف اإلسبلـ كعما قد قرأه منو 
كعنو، كعما قد قرأه مف التشريع اإلسبلمي في كتبو كمصادره، فأخبرني بما 

ال أريد أف أعمؽ عميو كىك ال يعرؼ المغة العربية بعد،أخبرني بأنو ليس 
! ؟... بحاجة إلى دراسة اإلسبلـ في مصادره الفقيية ، ألنو مجتيد 

ـي  أمكره تضحؾي السفياءي منيا كيبكي مف عكاًقبيا الحمي
كآخر ما أريد ذكره مجمبلن ، مف غير تعميؽ عميو ، مف ىذه العظائـ ، في 

جرأة الجيمة عمى الفتكل ، مما أدل إلى تحريؼ الشرع أف صمَّى أحد األئمة 
– الظير كقت المطر ، فجمع بيف الظير كالعصر ، كِّىذا ال إشكاؿ فيو 

إال أف المفاجأة – رغـ ما يقع في ىذا الجمع مف أخطاء لـ يقؿ بيا عالـ 
أنو لـ يجمع فقط ، بؿ جمع كقصر فصمى الظير ركعتيف كالعصر ركعتيف 

؟ . . . 



نحف لسنا مسافريف حتى : كبعد انتياء الصبلة قاـ إليو المصمكف كقالكا لو 
تقصر لنا الصبلة ، فتنبو لخطئو ، إالَّ أنو بدال مف أف يصححو بإعادة 
الصبلة ، بدال مف ىذا زاد خطأه ضبلال كانحرافا ، كأتى بما لـ يأت بو 

: فقاؿ لممصميف .. مكحد ، مما لك فعمو اإلنساف عالما عامدان لكفر 
فيصير المجمكع أربع ركعات، . نمصؽ ركعتي العصر إلى ركعتي الظير 

؟ ... ؟ ثـ صمىَّ بيـ العصر أربعان ... كنجعميا ظيران 
فنقؿ إلي بعض المصميف ىذه الصكرة ، كبينت لو أف ىذا غير جائز ، كأنو 
ـى المجتيدى  يجب عميو كعمى المصميف إعادة الظير كالعصر ، فمما بمغ اإلما
ما قمتيو ، احتد كانفعؿ ككتب ىذه الفتكل التي سأنقؿ ىنا صكرتيا بخط يده 

فإف مف كقائع الجيؿ المعاصر اليـك ما ال ... ، كأحذؼ منيا فقط تكقيعو 
. . . يكاد يصدؽ لكال أنو كاقع

 * * *
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كآلو الطيبيف الطاىريف كبو نستعيف 
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
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في أحدل األياـ كانت السماء ممطرة ، فسألني : أييا األخ الكريـ : كبعد 
فأجبتو لذلؾ كصميت الظير مع : أحد المصميف الجمع بيف الظير كالعصر 

العصر جمع تقديـ غير أنني سيكت فقصرت الظير إلى ركعتيف كالعصر 
أيضا ركعتيف فتقدـ أحد المصميف فقاؿ لما قصرت الصبلة الرباعية فقمت 

أم ركعتي الظير كركعتي العصر ثـ أقاـ المؤذف : سيكت فاجعمكا ظير 



كصمينا العصر أربع كفعمت ىذا استنادان إلى ما صح مف ىديو عميو الصبلة 
كالسبلـ في مختصر زاد المعاد البف الجكزم رحمو اهلل كما حققو زىير 

كثبت عنو صمى اهلل عميو كسمـ أنو :  ما نصو 31 – 30الشاكيش في ص 
قاؿ إنما أنا بشر أنسى كما تنسكف فإذا نسيت فذكركني ككاف سيكه مف 
كماؿ دينو ليقتدكا بو فقاـ مف اثنتيف في الرباعية  تماـ النعمة عمى أمتو كا 
فمما قضى صبلتو سجد قبؿ السبلـ فأخذ منو أف مف ترؾ شيئا مف أجزاء 
الصبلة التي ليست بأركاف سجد لو قبؿ السبلـ كأخذ مف بعض طرقو أنو 

كسمـ مف ركعتيف في إحدل صبلتي . إذا ترؾ ذلؾ كشرع في ركف لـ يرجع 
العشاء ثـ تكمـ ثـ أتميا ثـ سمـ ثـ سجد ثـ سمـ ، كصمى كسمـ كانصرؼ 

كقد بقي مف الصبلة ركعة فقاؿ لو طمحة نسيت ركعة فرجع فدخؿ المسجد 
فأمر ببلالن فأقاـ فصمى لمناس ركعة ذكره احمد ،كصمى الظير خمسان فقالكا 
صميت خمسا فسجد بعد ما سمـ كصمى العصر ثبلثان ثـ دخؿ منزلو فذٌكره 
الناس فخرج فصمى بيـ ركعة ثـ سمـ ثـ سجد ثـ سمـ ىذا مجمكع ما حفظ 

. عنو كىي خمسة مكاضيع 
كمف أجتيد فأصاب فمو أجراف كمف أخطأ : كأنا أقكؿ فكؽ كؿ ذم عمـ عميـ

. فمو أجر
كأما ما بمغني مف األخ الناقؿ المسألة مف قبمكـ أف الصبلة باطمة أرجك 

إفادتي بذلؾ كجزآكـ اهلل عنا خيرا 
إماـ مسجد المينا بالنقرة 

نحك جديد 
 ((كىك قكلو تعالى  ))
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إف مف حقائؽ الجيؿ التي ال يمترل فييا أف الجاىؿ يفيـ األمكر معككسة 
كعقمو المعككس ، فيتراءل لو الحؽ باطبلن، كالباطؿ حقان، كالصكاب خطأ ، 
كالخطأ صكابان، كال تككف الحقائؽ عنده إالَّ ما يرل ، كلذلؾ فبل لقاء بينو 

. كبيف كؿ مف يرل عمى بصيرة ، بؿ ال لقاء بينو كبيف الحقائؽ 
ما - كما الحمؽ الذم يأنؼ الناس منو ، كيتنزىكف عنو ، كيعيبكف صاحبو 
. الحمؽ في كؿ معانيو إالَّ صفة مف صفات الجيؿ في بعض معانيو 

زراء بو ، كنقصان لو ، إالَّ أنو ال يككف عيبان  ف كاف ذمان لممرء ، كا  كالجيؿ كا 
لصاحبو إذا كاف صاحبو يعرؼ جيمو ، كيستخزم بو ، كيحاكؿ التخمص 
منو ، بالتكاضع لمعمماء ، كمجالستيـ ، كالتقرب إلييـ ، كمبلزمة مجالسيـ 
، ليمسح بعمميـ جيمو ، كيكمؿ بفضميـ نقصو ، كيسمك بإرشاداتيـ إلى 
صفيـ ، بؿ ربما فاقيـ ، كىك كمما ازداد عممان ازداد تكضعان كأدبان كحياء، 

كلكف قاصمة الظير عند الجاىؿ الذم ال يعمـ أنو جاىؿ ، بؿ يظف بجيمو 
أنو أعمـ عمماء األرض ، كلذلؾ تجده يترفع عمى العمماء ألنو يرل نفسو 
أعمـ منيـ ، فيحرـي عمميـ ، كيمنعي إرشادىـ كفضميـ ، كيسقطي في حمأة 
. الجيؿ ليصطبغ بو ، كتفكحى منو رائحتو ، حتى ينفر منيـ كؿ مف عرفو 

: كلذلؾ قاؿ الشاعر 
ـي  ـى جاىبلن كيحسىبي جيبلن أنو منؾ أعم ف عىناءن أف تيعم كا 

: كـ قاؿ أبك تماـ 
إذا محاًسًنيى البٌلتي أيًدؿُّ بيا كانت ذنكبي، فقؿ لي كيؼ أىعتذري 

عميَّ نحتي القكافي مف معاًدًنيا كما عميَّ ليـ أف يفيـ البقري 
لقد لقيت يكمان أحد الجيمة المتعالميف ممف كصفت قد جمس إليو أحد نظرائو 



ميًقو ال في الخمؽ، فكانا في تقابميما كنظر أحدىما إلى اآلخر  كأشباىو في خي
ليقىو ِي ٍمقو، بؿ ليرل خي  .كمف ينظر في المرآة، كلكف ال ليرل خى
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بفتح الداؿ ، كىنا " لقد مررت اآلف بعبدى الرحمف : " فقاؿ أحدىما لآلخر 
بعبًد الرحمف ، : لقد لحنت ، ككاف يجب أف تقكؿ : انتفخ صاحبو كقاؿ لو 

، ثـ قاؿ لو  رَّ إني أىتـ : بالكسر ، ألف حرؼ الجر يعمؿ في األسماء الجى
ىا إلى أخريىا  ِي ِي ِن  )بحركؼ الجر جدان ، كلذلؾ قرأت اآلجركمية مف أكؿي

فذىؿ صاحبو مف فصاحتو . كلـ أحفظ إالَّ حرؼ الجر  (بضـ البلـ كالراء 
. كعكذه كبرؾ عميو 

ال أريد التعميؽ عمى ىذه القصة التي سمعتيا بأذني ألني لـ أكف فييا أكثر 
فى إف نطقت أك أيجيىؿ  ، خشيةن مف أف أيلىحَّ مف سامع سمع، فتعجبى فانصرؼى

. أف تكممت، كال معرفة لي بأحد المتكمميف
كلكني أريد أف أذكر حكاية أعجب مف ىذه كأغرب كنتي أحدى عناصرىا، 
كنت ألقي في كمية الشريعة محاضرة مف محاضرتي في أصكؿ الفقو، 

كالطبلب الذيف أمامي بعضيـ جاء ليتعمـ، فيـ يعرفكف حقيقتيـ، كيقدركف 
مدرسيـ ألنو يعمميـ، كيحرصكف عمى كؿ فائدة، كيستفسركف عف كؿ 

خفية، كىؤالء الذيف يستفيدكف منا، كيحممكف عنا ما حممناه عف أساتذتنا 
. كأسبلفنا

رُّ بيـ المدرس، كىـ الذيف يحرككف المحاضرة كيبثكف  ِى كىؤالء ىـ الذيف ييسى
فييا الحركة كالحياة، كلذلؾ تجد المدرس بغير إرادة منو يقبؿ عمييـ كييتـ 
. بيـ، كيحيطيـ بعنايتو، لما يرل فييـ مف مظاىر األدب، كأمارات النجابة 



كبعض الطبلب عندنا في كمية الشريعة فقط يأتي إلى الكمية كىك إماـ 
مجتيد، قد بمغ الذركة العميا في عمـك الشرع، بحيث لـ يعد يقيـ كزنان ألحد 

ف ذكر أمامو أحد مف أئمة المسمميف كمالؾ  ال مف السمؼ كال مف الخمؼ، كا 
ىـ رجاؿ كنحف رجاؿ، كمف ثـ : أك الشافعي أك أحمد أك أبي حنيفة قاؿ

 .أعرض عنيـ مستيزئان أك كالمستيزئ بيـ 
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كمف كاف ىذا شأنو مع األئمة فكيؼ يككف حالو معنا كما نحف إالَّ جيمة 
بالنسبة ليـ، كما مثمنا كمثميـ إالَّ كقـز أماـ عمبلؽ كبير، إنو بالبداىة ال 

ذا فرض عميو نظاـ الجامعة أف  يقيـ لنا كزنان، كال يعترؼ لنا بفضؿ، كا 
يجمس عمى الكرسي أمامنا، فإنو يجمس مستعميان منتفخان، ال يكاد يحممو 
نما جمس ليراقب المدرس  كرسي كال غرفة صفو، كىك لـ يجمس ليتعمـ كا 

؟ .....ماذا سيقكؿ 
كقد قمت عندنا في كمية الشريعة، ألف ىذه الظاىرة ال ترل إالَّ في بعض 
طبلب عمـك الشريعة فقط لما ساد مف فكضى دينية بفقد عمـك الشرع، 

كاالبتعاد عنيا، كقمة العمماء بيا، كبفتنة الدعكة إلى نبذ آراء األئمة كدعكة 
كؿ إنساف إلى االجتياد كىك لما يعرؼ القراءة بعد، كلما يتعمـ تبلكة كتاب 

اهلل ػ كأما طبلب العمـك في الكميات األخرل فإف الطالب يذىب ليتعمـ كلذلؾ 
فإنو بحاجة إلى مدرسو ليعممو، كلذلؾ يستحيؿ أف ترل في كمية الطب أك 
العمـك أك اليندسة طالبان يذىب إلييا كىك يزعـ أنو مجتيد بيا، كأنو يقكؿ 

..... عف عباقرتيا كالنابغيف فييا مف أساتذتو كغيرىـ ىـ رجاؿ كنحف رجاؿ
لقد كنت ألقي محاضرة في أصكؿ الفقو، ككاف أمامي أحد المتعالميف 



المجتيديف ممف كصفت حاليـ، فطمب منو أف يقرأ أحد النصكص فقرأ، 
كىك قكليوي " حتى كصؿ في كسط السطر األكؿ يقرأ منو إلى قكؿ المؤلؼ 

فقمت لو يا بني ىذه مرفكعة " كىك قكًلًو تعالى " فقرأىا بالكسر، " تعالى 
". كىك قكليو تعالى" كليست مجركرة قؿ 

فما كاف مف ذلؾ الطالب ػ عفكان ػ اإلماـ المجتيد بزعمو إال أف احمرت 
عيناه، كانتفخت أكداجو، كارتعدت فرائصو، ككأنو يستعد لمعركة أعطاه اهلل 
ألؼ عيد عمى أنو الرابح فييا حسبما سكؿ لو جيمو، كنظر إلى مستعميان 

 ؟...لماذا ال يجكز أف تككف مجركرة؟ أال يصح أف تككف بدالن : كقاؿ لي
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ككانت كممتو ىذه صدمة عنيفة لتفكيرم، ألني ما كنت أظف أنو يمكف أف 
يكجد فيمف ينطؽ بمغة العرب مف عامتيا مف يصؿ إلى ىذا المستكل مف 

الجيؿ عبلكة عف أف أظنو فيمف يزعمكف أنيـ مف المجتيديف أك مف طبلب 
العمـ، كجاؿ فكرم في كممة البدؿ التي أراد أف يجر بيا المرفكع ، فما 

كجدت ليا مخرجان في لغة العرب إالَّ أف تككف بدالن مف جيؿ جره غركر 
. نيابة عف الحمؽ 

كىنا رأيت الصمت خيران مف الكبلـ، ألف في الطبلب بقيةن ممف ذاؽ طعـ 
. لغة العرب كعرؼ بعض مسالكيا

الكمب األعكر كصيغة جمعو 
إف أىـ ما يجب أف يقدـ عمى عمـك الشرع، مما يتكقؼ فيميا عميو ػ ىك 
عمـك المغة العربية مف النحك، كالصرؼ، كالببلغة، كمتف المغة، كاألدب، 

. كغير ذلؾ



، مع عمـ المنطؽ، كآداب البحث كالمناظرة ػ سميت  كلذلؾ سميت ىذه العمـك
. بعمـك اآللة

ككانت الجامعات اإلسبلمية كغيرىا مف مكاطف التدريس تيتـ بيذه العمـك 
كتكلييا العناية البالغة، ألف فيـ الديف متكقؼ عمييا، إذ تعبدنا اهلل بفيـ 

كتابو كسنة نبيو بناء عمى قكانيف كقكاعد لغة العرب التي أنزؿ بيا القرآف 
. الكريـ، كبأساليبيا نطؽ نبينا العظيـ، عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ 

فمف لـ يعرؼ لغة العرب ال يعرؼ الديف، كمف لـ يفيميا كيتذكقيا في 
. قكاعدىا لف يفيـ كلف يتذكؽ القرآف كالسنَّة حتى يمج الجمؿ في سـ الخياط

كقد حدثنا أشياخنا عف طريقة التدريس في األزىر قبؿ أف يطكر كيدمر، أف 
الطالب كاف ال يدخمو إالَّ كىك حافظ لمقرآف في الكتاتيب، فإذا دخمو قرأ في 

. السنة األكلى مف كتب النحك اآلجركمية بأربعة شركح ليا
. كفي السنة الثانية يقرأ قطر الندل 

. كفي السنة الثالثة يقرأ شذكر الذىب 
كفي السنة الرابعة يقرأ شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ كيحفظيا كما 

. يحفظ الفاتحة
. كفي السنة الخامسة كالسادسة يقرأ شرح األشمكني عمى األلفية 

فإذا نجح في ىذا، كانتيى منو شرع في السنة السابعة كالثامنة بدراسة 
 .المطكؿ عمى السعد في الببلغة
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. كىكذا كاف يدرس كيتدرج في الكتب في شتى العمـك 
كىذا يعني أف الطالب الذم قرأ ىذه السمسمة المتتابعة، مف اآلجركمية إلى 



األشمكني ػ ال شؾ في أنو قد درس مف قكاعد لغة العرب ما يجعمو في 
مصاؼ األئمة الكبار فييا، كال سيما أنو كاف يتمقى ىذه العمـك في الصغر 

. في دراستو االبتدائية كالثانكية 
كلذلؾ فقد كجدت في جيؿ األساتذة األزىرييف الذيف أدرككا تمؾ المرحمة 

األزىرية مف أساتذتي ػ كجدت فييـ أئمة في المغة كلـ أجد فييـ أساتذة كما 
. يعرؼي الطبلبي اليـك في أساتذة الجامعات 

كىكذا كاف يدرس الفقو، فكاف الطالب يدرس أكالن حاشية الباجكرم عمى ابف 
قاسـ في الفقو الشافعي، ثـ يدرس حاشية الشرقاكم عمى التحرير، ثـ يدرس 

المنيج كشرحو لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم، ثـ يدرس المنياج لئلماـ 
النككم بشرح اإلماـ جبلؿ الديف المحمي الذم يعتبر الذركة في الدقة 

. كاإلتقاف كاإلحكاـ في الفقو 
كىذا كمو في الدراسة االبتدائية كالثانكية، فإذا ارتقى إلى الدراسة العالية، بدأ 

. بدراسة الفقو الخبلفي كاألدلة كمناقشتيا 
كلذلؾ كاف يصؿ الطالب إلى الدراسة العالية بعد الثانكية كىك إماـ في 

. المذىب، ال يقؿ عف كبار أئمتو المبرزيف فيو
كلقد درست الفقو عمى عدد مف األساتذة الذيف كانكا يممكف عمينا منياج 

النككم مع شرح المحمي إمبلء عف ظير قمب كىك يقع في أربعة مجمدات، 
. مع التمكف التاـ في كؿ العمـك عمى ما ذكرت مف النحك كالفقو

؟ ....فأيف نحف كأساتذة اليـك مف ىذا 
ال أريد التعميؽ، ألني لـ أسؽ ىذه المقدمة ليذا الغرض، كالنتيجة ىي 

. التعميؽ
لقد حكربت لغة العرب مف قبؿ أعداء الديف كما حكرب الديف، كىـ يدرككف 

. تمامان التبلـز بيف عمـك الشرع كالمغة 



كما زالت عمـك الشرع تتردل، كتتردل معيا عمـك المغة، إلى أف صار األمر 
لدرجة أف الطالب يتخرج ال أقكؿ مف الثانكية، بؿ مف الجامعة، كىك ال 
 .يستطيع أف يقرأ سطران كاحدان مف لغة العرب قراءة صحيحة، ال لحف فييا
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كىذا ليس ظاىرة شاذة، بؿ ىك الظاىرة العامة التي تكاد تككف مطردة، في 
إنني لـ أجد طالبان يعرؼ قكاعد لغة العرب : كؿ طالب، كلك غبل المرء فقاؿ

. إال مف رحـ ربؾ ػ كىتىًحمًَّة القسـ، لما أخطأ، ألنو ىك الكاقع 
بؿ األمر أدىى مف ىذا كأمىر، فكثير مف الطبلب ال يستطيع أف يقرأ القرآف 

. قراءة صحيحة، عممان بأنو مشكؿ في كؿ حرؼ مف حركفو
فى في كثير  طأى المدرسي كييمحى بؿ صار األمر في بعض الحاالت إلى أف ييخى

. مما ينطؽ بو مف الصكاب، ألف الطالب لـ يألفو 
فقد تكممت يكمان ما في الجامعة أماـ طبلب .... بؿ زاد األمر عمى ىذا 

الشريعة عمى جمع القمة كالكثرة، كأف األصكلييف قد اختمفكا في أقؿ الجمع 
فييما، فاختمفكا فيما ينبني عمييما، كلما كاف الزمف ال يتسع لشرح صيغ 

جمكع القمة كالكثرة ، ألنو بحث صرفي أك نحكم محض مف المفترض أف 
يككف قد درس قبؿ دراسة أصكؿ الفقو، كتتميمان لمفائدة طمبت مف الطبلب 

أف يرجعكا البف عقيؿ في شرحو عمى ألفية ابف مالؾ ليقفكا عمى صيغ 
. جمكع القمة كالكثرة 

كفي اليـك الثاني جاءني أحد األئمة المجتيديف مف طبلبنا ، كقد ذكرت قبؿ 
ف كاف ال عمـ عنده، كلـ ييًجًد  ىذا أف بعض طبلبنا مف األئمة المجتيديف كا 

القراءة بعد، فالعمـ شيء في مكازنتيـ كاإلمامة كاالجتياد شيء آخر، 



كال أدرم إف كاف قد اتيـ ابف  )جاءني كىك يتذمر كيتضجر مف ابف عقيؿ، 
، كقاؿ لي بصكت مرتفع أماـ الطبلب يريد إفحامي،  (عقيؿ بالشرؾ أـ ال 

كمب ،  ))لقد ذكر ابف عقيؿ أف : كربما إفحاـ ابف عقيؿ، بؿ سيبكيو، قاؿ
(. (صحيح العيف ، يجمع عمى أكمب

لـ يذكر ابف عقيؿ كيؼ : كما يضيرؾ مف ىذا الجمع ؟ قاؿ : قمت لو 
؟ . . . يجمع الكمب األعكر ، فما ىك جمعو 

فأفحمني ػ كاهلل ػ فما كنت أدرم، كلـ أدر بعد عبلـ يجمع الكمب األعكر، 
 .كلك كاف سيبكيو حيان ألفحمو، فما يفحـ أكلئؾ األئمة إال مثؿ ىؤالء األئمة 

(1/41 )

 

ما جادلت عالمان إال كغمبتو، كال : " كعندىا فيمت معنى قكؿ الشافعي
. “جادلت جاىبلن إال كغمبني 

كأدركت السر الذم بو ارتقي بو مجتيدك العصر إلى درجة االجتياد 
. كاإلمامة في ديف اهلل 

ككما يسبح الناس حينما يدىشيـ اختراع عظيـ، أك تنظيـ كتصميـ بديع، أك 
صكرة جمالية بارعة، سبحت اهلل عمى قدرتو في خمؽ العقكؿ المتباينة في 
العمـ كالجيؿ تبايف النقيضيف، كغبت عف عالـ الحس ، في تفكير عميؽ، 

كيؼ استطاعت ىذه العبقرية االجتيادية المعاصرة أف تصكغ مثؿ ىذا 
! ؟؟...السؤاؿ 
 * * *

مف احتكر فيك خاطئ كتخطئة الشافعي 
إنني ما زلت أتكمـ عمي إيحاءات الجيؿ حينما يستبد باإلنساف ، ككيؼ 



. يصكر لصاحبو األمكر حتى يكرده مكارد اليبلؾ 
كما مثؿ الجاىؿ في تصكره لؤلمكر إالَّ كمثؿ الطفؿ الصغير في تصكره ليا 

. كالحكـ عمييا
إالَّ أف الصغير يكبر، كمف ثـ يكبر عقمو معو باطراد، كينقمب بالعمـ إلى 
عبقرم كمفكر، كما يزاؿ يترقى في درجات العمـ حتى يصير كارثان لمنبكة 

. فالعمماء كرثة األنبياء
كأما الجاىؿ فالعبلقة بيف عمره كعقمو عكسية، فكمما كبرت سنو كمما صغر 

عقمو، كما يزاؿ يتردل في حمأة الجيؿ بكبر سنو حتى يرد إلى أرذؿ 
. العمر

كالطفؿ الصغير حينما يتطمع إلى العمـك يتمنى أف يككف عالمان، فيسارع إلى 
لى العمماء، كما يزاؿ يغشى مجالسيـ، كيتمطؼ بالقرب منيـ،  العمـ كا 

. كيزاحميـ بالركب حتى يتحقؽ مناه كيصير منيـ
إالَّ أف الجاىؿ المغركر يرل نفسو فكقيـ، كأنيـ يجب عمييـ أف يرجعكا إليو، 

كليس ىك الذم يرجع إلييـ، كما تزاؿ اليكة تتسع بينو كبينيـ حتى تغشاه 
 .ظمؿ الشيطاف فيستفزه عمييـ
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لقد عمـ بعض مف كصفت أنني أتفقو عمى مذىب اإلماـ الشافعي، كأنني 
ٍسو، فأراد ػ فيما زعـ كخيؿ لو جيمو ػ أف يفسد عمى رأيي، كيظير  أىٍدًرٍسو كأيدىرِّ

ضعؼ مذىب الشافعي أماـ ناظرم، ككاف قد سمع في حياتو قاعدة مف 
، " مىٍف " إف : قكاعد العمـ مف أحد العمماء تقكؿ صيغة مف صيغ العمـك

فأراد أف يبرىف لي مف خبلؿ ىذه القاعدة خطأ الشافعي في جزئية مف 



الجزئيات، ليبني خطأ مذىب الشافعي كمو ، كمف ثـ ليطالب الناس بالتنبو 
. لمف يتفقيكف عميو كيتعممكف منو ، مما أكبر أف أذكر مف سقط القكؿ 

فتربع عمى عرش جيمو، مترفعان عمف حكلو، متظاىران بالعمـ كالحمـ، يقكؿ 
كخيؿ إليو غركره أف أبا حنيفة ، كاألكزاعي ، كمالكان . . . ! إنو يريد النصح

، كالشافعي ، كأحمد كالسفيانيف ، كأبا ثكر ، كثمة مف كبار عمماء األمة قد 
. التفكا حكلو في حمقتو مصغيف لما سيمقيو إلييـ ، مما أكتيو مف الحكمة 

إف الشافعي يزعـ أف االحتكار ال يككف إالَّ في األطعمة ، كأما ما : فقاؿ 
سكاىا مف األمكر فبل 

مف : " يككف فيو احتكار مستدال بقكؿ النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 
" . احتكر عمى المسمميف طعاميـ فيك خاطئ 

كىذا الحديث حجة عمى الشافعي كليس حجة لو ، فاالحتكار : ثـ قاؿ 
يككف في كؿ شئ ، كليس في األطعمة فقط ، ليذا الحديث نفسو ، فقد 

التي صدر بيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك " مف " فات الشافعي أف لفظة 
آلو ك سمـ حديثو تفيد العمـك ، فيي تقتضي أف يككف االحتكار عاما في 

. كؿ شيء ، ال في األطعمة فقط ، كما زعمو الشافعي 
كنظر حكلو كقد أخذ منو الزىك كؿ مأخذ بما أحرزه مف نصر في ميداف 
القكاعد العممية التي أتقنيا كأفحـ الشافعي بيا، كأخذ يتممظ كقد استشرل 

جيمو كما يتممظ الجائع بحضرة طعاـ شيي كقد ساؿ لعابو تكىمنا منو أنو 
. . . قد أكمو، كفي الحقيقة ىك ممنكع منو

كىمؿ لو كؿ مف كاف حكلو مف الجيمة الذيف كانكا فكقو في الجيؿ كدكنو 
في الجرأة عمى الحؽ فقد نطؽ أماميـ بقكاعد العمـ، كطبقيا عمى األحكاـ، 

 . .كأفحـ المخاصميف
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فقد أخبر الشارع أف مف . . كىذه ىي حالة كصفت ًممَّف ذكرت، كال عجب
أمارات الساعة أف يصدؽ الجاىؿ كيكذب العالـ ، كما يؤتمف الخائف 

. كيخكف األميف
كقد دىشني ما قاؿ ، كاإلنساف يدىش بظممة الباطؿ كما يبير – فقمت لو 

إف ما ذكرت ال يدؿ عمى خطأ الشافعي ، ال ألف : قمت لو : بضياء الحؽ 
الشافعي فكؽ الخطأ يصيب كال يخطئ فالشافعي ككؿ البشر يصيب كما 
يصيب البشر كيخطئ كما يخطئكف ، كلكف ألنؾ دكف الصكاب ، كما 

ذكرت ال يعدك ما يدؿ عمى جيمؾ المركب ، كىك أف يجيؿ اإلنساف كيجيؿ 
ا لو عف إدراؾ أدنى درجات  ِن أنو يجيؿ ، كمف ثـ يككف جيمو بجيمو حاجبى

الحؽ كالعمـ في الكقت الذم كصؿ العمماء فيو إلى ذركتييما 
صيغة مف صيغ العمـك حؽ ال يمترل فيو ، " مىٍف " إف ما قمتو مف أف 

كلكف الباطؿ ما بنيتو عميو مف أنيا عامة في كؿ محتكر ، مما رددت بو 
. عمى الشافعي كغيره مف أعبلـ األمة 

كذلؾ أف مف عامة في المحتىًكًر ال في المحتىكىر، كأما المحتىكىري فيك خاص 
. بالطعاـ كما بينو الحديث

كمعنى الحديث أف كؿ محتكر خاطئ ، كلكف ليس في كؿ أنكاع االحتكار 
مف احتكر : " بؿ في األطعمة خاصة ؛ ألنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 

فالشافعي كمف تابعو ما أخطئكا ، بؿ نطقكا بما " عمى المسمميف طعاميـ 
أممتو القكاعد كالشافعي أكؿ مف دكنيا كنشرىا ، كلكف الخطأ كاف في فيمؾ 

. السقيـ كعقمؾ العقيـ 
ككـ مف عائب قكالن صحيحان كآفتو مف الفيـ السقيـ 

ني ألتمنى ألكلئؾ الذيف ينصبكف أنفسيـ حكامان عمى عمماء األمة كأئمتيا  كا 



كىـ خكاء مف أبسط مبادئ المعرفة ، إني ألتمنى لك أنيـ كفكا أنفسيـ مشقة 
اليدـ في كياف ىذه األمة كأمجادىا مما قد يقحميـ لجج النار ببناء أنفسيـ 
ًِ عمى العمماء أك بينيـ يحتاج في أبسط  كىـً كتثقيؼ عقكليـ ، فمنصب الحى
مبادئ المنطؽ أف يككف الحكـ في عمكمو كمعارفو بدرجتيـ، كأنى ألكلئؾ 

. . . المتفييقيف بيا إنو ألمر دكنو خرط القتاد 
* * * 
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-------------------------------------------
 -------------------------------------

، كأنظر 2/480، كالعقد الفريد 10/308تيذيب األغاني البف منظكر  (1)
أمالي المرتضى 

اليجـك عمى عمماء األصكؿ كرمييـ بالباطؿ كعناكيف أخرل 
كرمييـ بالباطؿ 

إف نماذج الجيؿ التي أشرت إلييا في مكضكعي السابؽ ليست محصكرة 
قي مكاف معيف ، أك قطر معيف ، بؿ ىي منتشرة اليـك في كؿ قطر مف 

أقطار اإلسبلـ ، بعد أف فرغت الساحة أك كادت مف العمماء ، الذيف كانكا 
يردكف الشبو ، كيزيمكف اإلشكاالت، كيبينكف الحقائؽ ، كيعيشكف فيما حكليـ 

ىالوى مف العمـ كالمعرفة يفيد منيا كؿ مف تمقى عنيـ ، أك اتصؿ بيـ ، 
ميكِّ الساحة منيـ ، انقرض العمـ ، كفشا الجيؿ ، كانتشر الزيغ كالضبلؿ  كًبخي
، كاتخذ الناس رؤساء جياالن فأفتكا بغير ما أنزؿ اهلل ، فضمكا كأضمكا ، كما 

. قاؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ



لقد كنت في زيارة إلحدل الجامعات اإلسبلمية، إللقاء بعض المحاضرات 
في الفقو كاألصكؿ، ككاف الطبلب يتيافتكف عمي لمسؤاؿ ، ككاف ىميـ أف 
يعرفكا الجكاب ، كيقنعكا بو ، كينصرفكا ، ككؿ سائؿ منصؼ يريد الكصكؿ 

. إلى الحؽ ، كاستجبلء الصكاب 
كجاءني أحد الطبلب، كقد بدت عميو أمارات الزىك، إذ كاف مشفكعان بالثناء 
عميو ممف قدمو، فطمب منو أف يطرح مسألتو ، ككؿ طالب سبقو ، إالَّ أنو 
نما كاف  في الكاقع لـ يكف باحثان عف جكاب لما أشكؿ عميو مف سؤاؿ ، كا 

لى ىنا ال نكارة  يريد أف يحاضر،فيك لـ يأت مسترشدان ، بؿ أتى مرشدان، كا 
في المكضكع إذ أف كثيران مف الناس ممف يسأؿ يسكؽ السؤاؿ بمحاضرة 
طكيمة جكابو بكممتيف، كما أنو يمكف أف يختصر بكممتيف ، الميـ إال أف 

. إنو يضيع الكقت عمى زمبلئو ممف يريد أف يستكضح كيسأؿ : يقاؿ 
كلكف الغرابة أنو بدأ محاضرتو باليجـك الكاسح عمى عمماء األٍمة، مف 

 :السمؼ، كخص منيـ األصكلييف، لككني أحاضر في األصكؿ فقاؿ
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إف عمماء األصكؿ يدكركف في حمقة مفرغة، فبل ىـ قادريف عمى الخركج 
منيا، كال ىـ قادريف عمى االستقرار فييا، كأنيـ يخكضكف في مباحث 
فمسفية محضة ال طائؿ تحتيا، كال ثمرة ليا، كأنيـ،كأراد أف يستمر في 
اإلزراء عمييـ، كتعداد ما يزعمو مف عيكبيـ، كىنا تصديت لو حتى ال 
تتراكـ االتيامات، فبل يستطيع ىك أف يتذكرىا، ألنو كاف يتكمـ بعاطفتو 

. المشحكنة ال بعقمو المتزف، كال أنا أستطيع أف أجيب عمييا
أرجك أف نمشي خطكة خطكة، كأف ال نشرع في مكضكع : كلذلؾ قمت لو



حتى نتـ المكضكع الذم قبمو، فاحفظ ما تريد أف تقكؿ لي، كدعنا نتكمـ فيما 
. قمت، حتى نككف أقدر عمى استجماع الذىف، كأحكـ في بمكغ المراد 

.... فاستجاب 
إنؾ زعمت أف عمماء األصكؿ يخكضكف في مباحث فمسفية : فقمت لو 

. نعـ : محضة، ال طائؿ كال ثمرة ليا، فقاؿ
ما ىك مثاليا ؟ : فقمت لو 

..... األمثمة كثيرة : فقاؿ 
أرجك منؾ أف تذكر لي مثاالن كاحد مف ىذه األمثمة الكثيرة، حتى : فقمت لو 

نككف عمى تعييف مما ذكرت، كال نقذؼ عمماء األمة في أعظـ عمكميـ 
الَّ فكبلمؾ كبلـ  الشرعية، بما ينفر منيـ، كيدعك إلى االبتعاد عنيـ، كا 

عاطفي غير صحيح، ألنؾ تتكمـ في زعمؾ عف أمر كاقع، فبل بد لو مف 
الَّ قمت لؾ إف كبلمؾ خاطئ، ككبلميـ صكاب، كليست : مثاؿ كاقع، كا 

تخطئتؾ ليـ بأكلى مف تصكيبي ليـ، إذ كؿ منا يتكمـ عف عاطفة كانفعاؿ 
. ال عف حقيقة كدافع 

مثاؿ ذلؾ قاعدة مف قكاعدىـ األصكلية، في مباحث األمر، كىي أف : فقاؿ
؟ ....األمر باألمر بالشيء، ىؿ ىك أمر بذلؾ الشيء أـ ال

كىذه قاعدة فمسفية ال فائدة منيا، فذكرىا في كتب األصكؿ تضيع لمكقت، 
قحاـ لنا في مباحث فمسفية نحف بغنى عنيا   .كا 
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أكالن ؛ كقبؿ كؿ شيء يجب عمى السائؿ إف كاف يريد أف يسأؿ : فقمت لو
ليتعمـ أف يككف أديبان في سؤالو، بعيدان عف اليجـك كالتجريح قبؿ أف يتبيف لو 



كجو الحؽ مف الباطؿ، كالخطأ مف الصكاب، حتى يجعؿ المسئكؿ قادران 
ال فإنؾ بمثؿ ىذا  عمى اإلجابة كىك مشركح الصدر، مطمئف القمب، كا 
اليجـك الذم ينـ عف التضجر كالتذمر، بؿ الحقد أحيانان، إنؾ بمثؿ ىذا 

تفرض عمى مف تسألو أف يقؼ منؾ مكقؼ الند المخاصـ، ال مكقؼ المعمـ 
المجيب، كشتاف بيف المكقفيف، مما يعكس أكبر الضرر عمى طبيعة 

. الجكاب 
ف مما تعممناه مف أدب السؤاؿ أف يطرح السائؿ سؤالو برفؽ، كفي ظرؼ  كا 
يناسب األستاذ، كأف يظير الرغبة في معرفة الجكاب، كما يظير التكاضع 

فميس منا مف لـ يرحـ صغيرنا، كيكقر " كاالحتراـ كالتكقير لمف يسألو، 
" . كبيرنا، كيعطي عالمنا حقو 

أرجك منؾ كمف غيرؾ حينما يطرح السؤاؿ، أك المكضكع لمبحث أف : كثانيان 
الَّ لـ يعد في  ال يفترض مسبقان صحة ما يذىب إليو، كبطبلف ما يخالفو، كا 
نما صار في ىذه الحالة مقرران كمحاضران،  ىذه الحالة سائبلن، كال باحثان، كا 

. كلـ يعد في ىذه الحالة بحاجة إلى جكاب 
نما يجب عميو أف يطرح السؤاؿ بعيدان عف ىذا الفرض، فربما كاف عند  كا 
المسئكؿ ما يخالفو أك يرده كيبطمو، بما يأتي بو مف كجو صكاب، كقكؿ 

محكـ، كبيذا يسمـ لمسائؿ ماء كجيو، كقد استفاد ما لـ يكف يعمـ، كتبيف لو 
. خطأ ما كاف يعرؼ كيعتقد

يجب عمينا أف نضع في أذىاننا أف أسبلفنا رضكاف اهلل عمييـ كانكا : كثالثان 
غيكريف عمى ىذا الديف ػ في أسكأ االحتماالت ػ كغيرتنا عميو، كفي أكثر 

االحتماالت كانت غيرتيـ أكبر مف غيرتنا بمئات بؿ بآالؼ المرات، فمماذا 
. ىذا الظف السيئ بيـ، كنحف لما نعرؼ بعد الحؽ مف الباطؿ 

أييما أفضؿ ما دمنا لـ نصؿ بعد إلى أدنى درجات العمـ، أف نياجـ أكلئؾ 



السمؼ بما ظننا أنو خطأ في كىمنا، أـ أف نمتمس ليـ العذر، فمعميـ أدرككا 
 ؟....فائدة لما قالكه مما لـ ندركو نحف اليـك 
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ال أشؾ كال أظف أف أحدان يشؾ في ترجيح االحتماؿ الثاني، فيـ لـ يقكلكا ما 
قالكه، إالَّ لما ترجح عندىـ مف الفائدة لو، كال سيما إذا كاف كؿ مف أتى مف 

. بعدىـ قد سار عمى طريقتيـ 
فإليؾ ما يدلؾ عمى خطأ ظنؾ، كبطبلف زعمؾ، كأنؾ كنت : كأما رابعان 

ـي  . مفتريان عمى العمماء فيما كنت تزعـ كتىًي
كذلؾ أف ىذه المسألة مف مسائؿ األمر الميمة لما ترتب عمييا مف اآلثار 

. الفقيية التي سأذكرىا كلـ تطمع عمييا 
مركا أكالدكـ بالصبلة : " فمف ذلؾ قكؿ النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 

" . لسبع كاضربكىـ عمييا لعشر
نما ىـ أمر لآلباء أف يأمركا : قاؿ األصكلييف ىذا ليس أمران لمصبياف، كا 

الصبياف، كاألمر باألمر بشيء ليس أمران بذلؾ الشيء، كذلؾ ألف الصبياف 
ليسكا محبلن لمتكميؼ، إذ التكميؼ منكط بالبمكغ، فما لـ يكف اإلنساف بالغان 
مكمفان ، ال تتعمؽ بو األحكاـ الشرعية، فبل يتعمؽ بو أمر كال نيي، كلذلؾ 

أمر رسكؿ اهلل اآلباء، كلـ يأمر األبناء، كأمره لآلباء أف يأمركا أكالدىـ ليس 
. أمران لؤلكالد لما ذكرنا 

كمف ىذا أيضان قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ لعمر حينما 
مر عبد اهلل أف يراجعيا حتى تطير : " طمؽ ابنو عبد اهلل زكجتو، قاؿ لعمر

ف شاء طمقيا  " . ثـ تحيض ثـ تطير، ثـ إف شاء أمسكيا كا 



كلذلؾ لـ يكجب جميكر الفقياء الرجعة فيمف طمؽ امرأتو كىى حائض، ألف 
نما  النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ لـ يأمر عبد اهلل في ىذا الحديث، كا 

. أمر أباه أف يأمره، كاألمر باألمر بالشيء ليس أمران بذلؾ الشيء 
كىناؾ فركع أخرل كثيرة ليذه القاعدة األصكلية الميمة، فيي إذف ليست 

قاعدة فمسفية ال فائدة منيا، 
نما ىي قاعدة شرعية كؿ الفائدة فييا، فإذا كنت يا ىذا غير عارؼ  كا 

بآثارىا، فميس معنى ىذا أنيا ال آثار ليا، فميس إذا كاف اإلنساف أعمى ال 
يرل األلكاف، ليس معنى ىذا أنو ليس في الككف ألكاف، بؿ معنى ىذا أنو 

دراؾ األلكاف  .عاجز عف رؤية كا 
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كلذلؾ يجب عميؾ كعمى أمثالؾ ممف كاف في بداية الطمب لمعمـ أك في 
نيايتو، أف يككف عمى طمب الفائدة في التعمـ أحرص منو عمى كأدىا 

الَّ كانت النتيجة  باليجـك عمييا كالتشيير بيا، لظف خاطئ، ككىـ باطؿ، كا 
. دكمان كما سمعت كرأيت 

 * * *
قضاء الصبلة المترككة عمدان 

إنني ال زلت في سياؽ الكبلـ عمى المتفييقيف ، كعجائب ما تتفتؽ عنو 
أذىانيـ مف األكىاـ زاعميف أنيا ذركة ما تكصؿ إليو العقؿ مف العمـ 

. كالمعرفة 
لقد سألني بعضيـ عف حكـ الصبلة التي يتركيا اإلنساف عمدا ، مف حيث 

القضاء كعدمو ؟ 



يجب قضاء ىذه الصبلة ، باتفاؽ األئمة األربعة ، أبي حنيفة ، : فقمت لو 
. كمالؾ ، كالشافعي ، كأحمد ، كأتباعيـ في كؿ العصكر 

إف ىذا يخالؼ الحديث الصحيح ، الثابت عف رسكؿ اهلل صمى : فقاؿ لي 
اهلل عميو ك آلو ك سمـ، كالذم ال يكجب قضاء الصبلة إال عمى مف تركيا 

. بسبب النـك أك النسياف، كأما مف تركيا عمدا، فبل قضاء عميو 
كما ىك ىذا الحديث ؟ كالحديث معركؼ إال أنني أردت أف : فقمت لو 

. أتثبت مف أنو يريده بنطقو لو 
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك " ما ركاه البخارم ، كمسمـ ، : فقاؿ 

" . مف ناـ عف صبلة أك نسييا ، فميصميا إذا ذكرىا : سمـ قاؿ 
فنص الحديث عمى كجكب القضاء عمى الناسي كالنائـ فقط ، أم فبل يجب 

. القضاء عمى مف سكاىما ، ألنو سكت عنو 
إف مرادؾ االستدالؿ بمنطكؽ الحديث عمى كجكب القضاء عمى : فقمت لو 

النائـ كالناسي ، كبمفيكمو عمى عدـ كجكبيا عمى مف سكاىما ، استدالالن 
نعـ ، ىك ما أردت : فقاؿ . بالمنطكؽ كالمفيـك 

ال تقؿ إف عمماء األمة مع مف تقدميـ مف األئمة ... يا ىذا : فقمت لو 
األربعة قد خالفكا حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ، كىـ 

فإف في . يعرفكنو كيحفظكنو ، كىـ الذيف نقمكه إلينا كلكالىـ لما عرفناه 
األمة مف ىك أحرص مني كمنؾ عمى ديف اهلل ، كحديث رسكؿ اهلل صمى 

ف فييـ لمف عرؼ بو تاريخ ىذه األمة . اهلل عميو ك آلو ك سمـ  . كا 
كالفقو اإلسبلمي الذم دكنو األئمة كأتباعيـ ، ما دكنكه إال استنباطا مف 

 .كتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل 
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كيؼ فيـ أكلئؾ السمؼ مف عظماء األمة : كلكف قؿ لي بأدب المتعمـ 
حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ لتصؿ إلى المراد مف فيـ 
الحديث ، كتفكز بشرؼ األدب الذم يجب أف يتحمى بو طالب العمـ ، 

. كعندىا يمكف لي أف أجيب 
كأنا ال أريد أف أخكض في ىذه المسألة كأدلتيا ، كفقد فرغت منيا أمتنا منذ 

. أربعة عشر قرنان 
كأتفؽ األئمة األربعة كأبتاعيـ عمى كجكب القضاء لمصبلة التي تترؾ عمدان 

 .
كنحف حينما نقكؿ اتفؽ األئمة األربعة كأتباعيـ ال نعني بذلؾ عدة رجاؿ ، 
نما نعني بو اآلالؼ المؤلفة مف عظماء أمتنا، مف المفسريف، كالمحدثيف،  كا 

كالفقياء، كاألصكلييف كالمناطقة، كالمغكييف، كغيرىـ ، ممف مؤلت تراجـ 
نما أريد فيما أقكلو أف أبيف لؾ خطأ  مئآت المجمدات مف كتب التاريخ، كا 

استداللؾ بيذا الحديث، عمى ما ذىبت إليو مف الفيـ، مف أف القضاء يجب 
عمى مف ترؾ الصبلة سيكا أك نسيانا ، ال عمى مف تركيا عمدا ، ألبيف لؾ 
. أف الخطأ ليس في فيـ الفقياء ، إنما ىك في فيمؾ الخاطئ ليذا الحديث 

يا ىذا لقد استدلمت بمنطكؽ الحديث عمى كجكب القضاء عمى النائـ 
. كالناسي ، كىذا ال غبار عميو 

كاستدلمت بمفيكمو عمى عدـ كجكب القضاء عمى مف سكاىما ، كىذا ىك 
. الخطأ الذم كقعت فيو 

: كذلؾ لما يمي 
إف االستدالؿ بمفيـك المخالفة استدالؿ ميزكز ضعيؼ ، كقع فيو نزاع 

. كبير بيف األصكلييف 



فقد أنكره الحنفية ، كالقاضي أبك بكر الباقبلني مف المالكية ، كالقفاؿ ، 
" دكف " المستصفى " كالقاضي أبك حامد المركزم ، كالغزالي في كتابو 

" المحصكؿ " ك " المنتخب " كاآلمدم، كاإلماـ الرازم في كتابيو " المنخكؿ 
مف أصحابنا الشافعييف ، كالقاضي عبد الجبار كأبك الحسيف البصرم مف 

. المعتزلة
كالقائمكف بالمفيـك لـ يقكلكا بو في كؿ مفيـك ، إذ اتفقكا تقريبا عمى عدـ 

 .االحتجاج بمفيـك المقب 
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كأما بقية المفاىيـ مف مفيـك الصفة، كالشرط، كالغاية، كالعدد، كالحاؿ، 
كالزماف، كالمكاف، كغيرىا فقد كقع فييا خبلؼ، كلبعضيـ فييا شركط كقيكد 
نما يرجع إلييا  كضكابط، ال أريد االستطراد في شرحيا، فميس ىذا مكانيا، كا 

. في كتب األصكؿ 
كما اتفؽ القائمكف بمفيـك المخالفة عمى أنو ال يحتج بمفيـك المخالفة إال إذا 

تكفرت فيو ستة شركط ، فإذا انتفى كاحد مف ىذه الشركط الستة فإنيـ 
. يعطمكف العمؿ بمفيـك المخالفة 

كلذلؾ اتفقكا عمى عدـ العمؿ بمفيـك ىذا الحديث ، ألنو لـ يتخمؼ فيو 
نما تخمؼ فيو ثبلثة  شرط كاحد مف شركط العمؿ بمفيـك المخالفة ، كا 

. شركط مف شركطو ، كلذلؾ لـ يعممكا بو اتفاقا 
: كىذه الشركط ىي 

أف ال يككف المسككت عنو أكلى بالحكـ مف المنطكؽ بو ، كذلؾ كقكلو 
فإنو ال يفيـ منو جكاز الضرب ألف  {23/اإلسراء}فىبلى تىقيؿ لَّييمىآ أيؼٍّ : تعالى 



. الضرب المسككت عنو أكلى بالحرمة مف التأفيؼ المنطكؽ بو 
أف ال يككف المسككت عنو ترؾ لخكؼ ، فإف كاف كذلؾ ، لـ يعمؿ 

بالمفيـك ، كذلؾ كقكؿ رجؿ حديث عيد باإلسبلـ ، لككيمو ، بحضكر 
تصدؽ بيذا الماؿ عمى المسمميف ، كىك يريد المسمميف كغيرىـ : المسمميف 

فإذا قامت . مف المحتاجيف ، إال أنو سكت عنيـ خكفا مف أف يتيـ بالنفاؽ 
. القرينة عمى أنو إنما سكت عف المعنى المفيـك خكفا ، عيطؿ العمؿ بو 

النفقة كاجبة : أف ال يككف المسككت عنو ترؾ لمجيؿ بو ، كمف قاؿ 
لؤلصكؿ كالفركع ، كىك يجيؿ حكـ النفقة عمى األطراؼ ، فإنو ال يعمؿ 

ألنو يجيؿ . بالمفيـك ىنا ، فبل يحكـ بأف النفقة لؤلطراؼ ليست كاجبة 
نما لعدـ عممو بيا ،  حكميا ، فسككتو عنيا ، ال ألف النفقة غير كاجبة ، كا 

 .كلذلؾ تعطؿ العمؿ بالمفيـك 
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أف ال يككف المنطكؽ خرج مخرج الغالب ، فإف كاف كذلؾ ، تعطؿ العمؿ 
كًركيـ : بو ، كذلؾ كقكلو تعالى  ـي البلًَّتي ًفي حيجي بىاًئبيكي فإف  {23/النساء}كىرى

مفيـك ىذا النص أف الربيبة إذا لـ تكف في حجر زكج األـ ، جاز نكاحيا ، 
إال أف ىذا المفيـك غير مراد ، كالعمؿ بو معطؿ ، ألف الحكـ خرج مخرج 
الغالب، إذ غالبا ما تككف الربيبة في حجر الزكج مع أميا ، كلذلؾ قيد بيا، 

. كليس المراد نفي الحكـ عف الربيبة التي ال تككف في الحجر 
اعىفىةن : ككذلؾ لـ يعممكا بمفيـك قكلو تعالى  بىا أىٍضعىافنا مُّضى آؿ }الى تىٍأكيميكٍا الرِّ

ألف ذكر الضعؼ خرج مخرج الغالب ، أك العادة الجارية  {130/عمراف
ف  التي كانت متعارفا عمييا ، ال مف أجؿ نفي الحرمة عف الربا اليسير ، كا 



. كاف مفيكما مف الكبلـ لكؿ عاقؿ 
أف ال يككف المذككر بالحكـ خرج جكابا لحادثة أك كاقعة معينة كذلؾ كنييو 
صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ عف بيع الرطب بالتمر ، فمفيكمو أنو يجكز 
أف يباع الرطب بالرطب ، كلكف ىذا المفيـك غير مراد ، ألف الكبلـ خرج 
جكابا لحادثة كسؤاؿ معيف، فيك يدكر مع السؤاؿ في عمكمو كخصكصو ، 

. كال يراد منو أبدا نفي الحكـ عما سكل المذككر 
 ، أف ال يككف المذككر خرج مخرج الكاقع ، فإف كاف كذلؾ لـ يعمؿ بالمفيـك

" الَّ يىتًَّخًذ اٍلميٍؤًمنيكفى اٍلكىاًفًريفى أىٍكًليىاء ًمف ديٍكًف اٍلميٍؤًمًنيفى : "كذلؾ كقكلو تعالى 
فإف مفيـك ىذه اآلية أنو تجكز مكاالة الكافريف مع  {28/آؿ عمراف}

نما النيي عف مكاالتيـ منفرديف دكف المؤمنيف  . المؤمنيف ، كا 
نما نزلت  إال أف ىذا المفيـك غير مراد كاآلية لـ تنزؿ لبياف ىذا المفيـك ، كا 
في كاقعة معينة ، في قـك كىالىٍكا الكافريف دكف المؤمنيف ، فنيكا عف ذلؾ ، 

. فالحكـ أريد بو بياف الكاقع ، ال نفي الحكـ عف غيره 
كأنا ال أريد أف أستطرد في ذكر األمثمة ، فكتاب اهلل كسنة رسكؿ هلل صمى 
نما ذكرت ما ذكرت تمييدان لقكؿ رسكؿ  اهلل عميو ك آلو ك سمممميئاف بيا، كا 

مف ناـ عف صبلة أك نسييا فميصميا إذا : " اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ
 "ذكرىا 
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فقد قاؿ العمماء فيو ما قيؿ في األمثمة التي ذكرتيا كعطؿ فييا العمؿ 
، فقالكا  ىذا الحديث يعطؿ العمؿ بمفيكمو، ألف المسككت عنو ، : بالمفيـك

كىك ترؾ الصبلة عمدان ، أكلى مف المنطكؽ بو كىك ترؾ الصبلة سيكان أك 



ِى  . نسيانان
فإذا كاف القضاء قد كجب عمى تارؾ الصبلة بعذر النـك أك النسياف ، كقد 
رفع عنو القمـ ، كسقط عنو التكميؼ ، فأف يجب عمى مف تركيا بغير عذر 

. مف باب أكلى 
ألف ىذا الحكـ خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب مف حاؿ المؤمف أنو : كثانيا 

ال يترؾ الصبلة إال بسبب مف نـك أك نسياف ، كليس معناه أنو إذا تركيا 
. في غير ىاتيف الحالتيف ال قضاء عميو 

كال ضركرة لمتنصيص عمى كؿ حالة ، إذ الشارع يكتفي بالتنصيص عمى 
بعض الصكر ، كيقاس عمييا ما في معناىا مف الصكر األخرل التي لـ 

ال ، فما ىك القياس الذم يعتبر أكسع مصادر التشريع عمى  ينص عمييا، كا 
اإلطبلؽ ؟ 

قد كرد ىذا الحديث في كاقعة معينة حدثت مع رسكؿ اهلل كأصحابو : كثالثا 
، إذ نامكا عف صبلة الصبح حتى ضربتيـ الشمس ، كبعد أف استيقظكا، 

أمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ بالخركج مف الكادم الذم كانكا 
فيو ، كأمر ببلالن أف يؤذف كيقيـ، كصمى بالناس قضاء ، ثـ قاؿ لمناس كقد 

مف ناـ عف : " بدا عمييـ التأثر لـ بدر منيـ كصاركا يتبلكمكف ، قاؿ ليـ 
كمراده بياف حكـ الكاقعة التي كقعت ، " صبلة أك نسييا ، فميصميا إذا ذكرىا

. كليس مراده نفي الحكـ عما سكاىا مف الكقائع 
لقد عمؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سممكجكب قضاء الحج : كرابعا 

أرأيت لك كاف عمى أبيؾ : " عف الميت بقكلو صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ
" . فديفي اهلل أحؽ بالقضاء : نعـ ، قاؿ : ديف أكنت قاضيو ؟ قاؿ 

كىذا عاـ فيما كاف بعذر، أك بغير عذر، كعاـ في الحج كغيره، كالعمؿ 
. بمنطكؽ ىذا الحديث ، أكلى مف العمؿ بمفيـك ذاؾ إذا تعارضنا 



فما بالنا إذا لـ يتعارضا، إذ تعطؿ مفيـك ذاؾ، ككجب العمؿ بمفيـك ىذا 
 !؟...
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يا ىذا مف أجؿ ما ذكرتو لؾ ىنا في تعطيؿ العمؿ بمفيـك ىذا الحديث ، 
أعرض فقياء المسمميف مف الحنفية ، كالمالكية ، كالشافعية ، كالحنابمة ، 

عف العمؿ بمفيكمو ، لما ذكرت ، ال إعراضا عف قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 
الَّ فيـ أحرص عمى ديف اهلل ، كحديث رسكلو مف كثير  عميو ك آلو ك سممكا 
مف المتفييقيف في عصرنا ىذا ، إف جاز لنا أف نفاضؿ بينيـ ، متجاىميف 

: قكؿ الشاعر 
ىذا السيؼي خيره مف العصا : ألـ تر أف السيؼ ينقيصي قدره إذا قيؿ 

أنا ال أريد االستدالؿ عمى ىذه المسألة ، فقد فرغت منيا أمتنا : كمرة ثانية 
نما أريد أف أبيف كجو خطأ مف أخطأ بجيمو  منذ أربعة عشر قرنا ، كا 

. كتفييقو 
يا ىذا نحف ال نريد أف نحجر عمى الناس الفتكل كاالجتياد ، فما كاف لنا 

. أف نغمؽ بابان فتحو الشرع 
. تىعىمَّمكا قبؿ أف تفتكا كتجتيدكا : كلكننا نريد أف نقكؿ لمناس 

يا ىذا مف تطبب بغير طب فقد برئت منو ذمة اإلسبلـ ، كمف أفتى بغير 
. عمـ فقد ضؿ كأضؿ 
" . إف أبغضكـ إليَّ الثرثاركف المتفييقكف : " كقد ركم في الحديث 

 * * *
نقض الكضكء بممس المرأة 



لقد جرل عمماء أمتنا عمى مدل تاريخنا العممي الطكيؿ ، الذم مؤل مكتبات 
العالـ بفنكف العمـ ، كضركب المعرفة ، لقد جرل عمماء أمتنا في منيجيـ 
العممي عمى مبدأ االستقامة كاألمانة العممية ، في عىٍزًك الفائدة العممية إلى 
قائميا ، كعدـ سرقتيا أك ادعائيا، سكاء في ذلؾ الكتب التي ترجمكىا ، أك 

نكىا  . دىكَّ
ذا كانت المسألة العممية مف المسائؿ الخبلفية ، فإنيـ كانكا يذكركف كؿ  كا 

ما يؤثر فييا مف قكؿ أك معرفة ، كيعزكنو إلى قائمو ، فإف كاف حقا رجحكه 
ف كاف باطبل ردكا عميو  . ، كا 

فما عرفكا العصبية في العمـ ، بؿ ضربكا أركع األمثمة الدالة عمى رحابة 
الصدر، كسعة األفؽ ، كالتسامح ، فكانكا يذكركف آراء مخالفييـ إلى جانب 

 .آرائيـ ، كبكؿ أدب كاحتراـ 
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كربما كانت المسألة شرعية، ال عبرة فييا بخبلؼ غير المسمميف ليـ فييا، 
إالَّ أنيـ رغـ ىذا كانكا يذكركف في بعض المكاطف بعض الخبلؼ ، لمف 

. خالفيـ في المعتقد، كيبينكا بطبلنو 
مَّنية – فقد ذكركا أثناء كبلميـ عمى إفادة الخبر المتكاتر لمعمـ  ِى ذكركا السي

. كالبراىمة فيو مع أنيـ ليسكا مف المسمميف 
كعند الكبلـ عمى النسخ في القرآف كالسنة ذكركا خبلؼ الييكد ، بؿ ذكركا 

. ما قالتو بعض فرقيـ فيو 
. كال داعي لبلستطراد بذكر األمثمة ، فاألمثمة كثيرة 

كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى ثقة اإلنساف بعممو ، كحكمو الذم 



تكصؿ إليو، كقدرتو عمى الدفاع عنو كتثبيتو ، كلذلؾ فإنو ال يضيره أف 
. يذكر رأم مخالفو إلى جانب رأيو 

كىك في نفس الكقت ال يخاؼ مف تأثر القارئ أك السامع بالرأم المخالؼ ، 
فممسامع أك القارئ ، أف يختار مف اآلراء ما يترجح عنده صحتو ، إف كاف 

مف أىؿ العمـ ، كذا إمكانية عمى الترجيح ، كليست ألحد كصاية عمى 
عقكؿ البشر ، كما أنو ليست ألحد كصاية عمى شرع اهلل ، بحيث يجب 

عمى الناس جميعا أف يفيمكه كما فيمو ، ككذلؾ ال كصاية ألحد عمى عمـ 
مف العمـك ، يأخذ بزماميا ، كيكجو دفتيا ، دكف أف يككف ألحد الحؽ في 

مشاركتو فييا ، حسب اآلداب التي أدبنا بيا اإلسبلـ في الخبلؼ كالجدؿ ، 
. كالنقاش كالنظر 

كعمى ىذا المنيج سار أسبلفنا رضكاف اهلل عمييـ ، يقكلكف ما يعتقدكف ، 
كيدافعكف عنو كينافحكف ، كىميـ تكصيؿ المعرفة إلى الناس ، ال إكراه 
الناس عمى اعتناؽ أقكليـ ، كالسير كراء معارفيـ كعمى أقداميـ ، كلذلؾ 

. كانكا يذكركف في المسألة أرائيـ ، كعشرات اآلراء المخالفة ليـ 
بؿ ذىب أسبلفنا إلى أبعد مف ىذا في التجرد العممي ، فكاف حرصيـ عمى 
إظيار الحقيقة كلك عمى يد خصكميـ أكثر مف حرصيـ عمى الشيرة بيا ، 

طراءه   .إذ كانكا يبتغكف فيما يعممكف كجو اهلل كثناءه ، ال مديح البشر كا 
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ما جادلت أحدا إال كأحببت أف  )): كلذلؾ قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل 
( (يظير اهلل الحؽ عمى لسانو 

كىذه ذركة العفة كالكماؿ في العمـ، كأدب البحث كالمناظرة، كىذا اإليثار، 



كالسمك، ىما المذاف جعبل عمماء أمتنا في الماضي كالجسد الكاحد، كؿ 
منيـ يثني عمى صاحبو، كيجمُّو، كيحترمو، مع مخالفتو لو في الرأم، 

. كمباعدتو لو في المنيج
كدارت األياـ دكرتيا، كتبلشت آثار ىذه العظمة العممية، بذىاب العمماء 
األثبات، كفيشيكِّ الجيؿ، كانتشار األنانية، كحب الظيكر كاالستعبلء،كتكمُّـً 

. العامًة كالمتفييقيف، ًبكبلـً العمماء 
كصار الكاحد منيـ إذا تكمـ ال يتكمـ إلظيار الحؽ، بقدر ما يتكمـ ليقكؿ 

. أييا الناس إنني أتكمـ، كعميكـ السمع كالطاعة : لمناس 
نما يتكمـ إلركاء غريزتو في األنانية، كنشر  ال يتكمـ لتكصيؿ العمـ كنشره، كا 
جيمو عمى البشر، كىك في غالب األحياف ال يدرم أنو جاىؿ، كرغـ ىذا ال 

. يجكز ألحد أف يخالفو أك ينظر في كبلمو
كبيذا سادت األنانية، كانتشرت األحقاد، كظير في صؼ األمة التدابر، 
كالتقاطع، كالتحاسد، كصار العمـ سببان لمقطيعة بدالن مف أف يككف سر 
العمـ : التكاصؿ كالتراحـ، عمى ما كاف عميو سمفنا العظيـ، إذ كانكا يقكلكف 

. رحـه بيف أىمو 
لقد دخمت أحد المجالس، فكجدت شابان حدثان قد تصدر المجمس ، كحكلو 

عدد مف الشباب يصغكف إليو في شغؼ كذىكؿ، ككاف يحدثيـ في مسألة 
فرعية حسمت مادتيا بيف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ، 
إذ أجمعكا عمى جكاز الخبلؼ فييا، كىي مسألة نقض الكضكء بممس الرجؿ 

. امرأة مف غير حائؿ 
لى ىنا ال غبار عمى كبلمو، عمى : كقاؿ إنو يرل أف الممس ليس بناقض، كا 

افتراض أنو مف أىؿ العمـ، فميس لنا أف نمنعو مف اعتقاد ىذا، كظننت أنو 
إف الممس ناقض عمى التفصيبلت : سيذكر بقية آراء العمماء الذيف يقكلكف



كالضكابط المعركفة عندىـ، كمالؾ كالشافعي، كأحمد، كالظاىرية كغيرىـ، 
 .إلى جانب رأيو، إال أنو ضرب صفحان عف الجميع، ككأنيـ ال كجكد ليـ
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كأضاؼ إلى ىذا أنو قذؼ الجميع ػ ال بما يسكءىـ، بؿ بما يظير جيمو 
كحمقو ػ قذؼ الجميع باالبتداع، كأنيـ حينما قالكا بأف الممس ناقض خالفكا 

لـ يثبت عف : رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ، كأصحابو، فقاؿ 
إف لمس الرجؿ لممرأة ناقض : رسكؿ اهلل كال عف أحد مف الصحابة أنو قاؿ

. لمكضكء 
كىنا رأيت أف التدخؿ كاجب شرعان، لبياف الحؽ، كالدفاع عف سمؼ األمة 

. رضكاف اهلل عمييـ 
يا ىذا، يقكؿ عمماء المنطؽ، إف القضية السالبة الكمية تنقض : فقمت لو 

. بمكجبة جزئية 
ال يكجد في الدار أحد، يكفينا لنقض كبلمو أف : عمى معنى أف مف قاؿ

. نثبت أف فيو كلك طفبلن صغيران 
نعـ : فقاؿ 

أف ال أريد أف أثبت رأم الجميكر في أف الممس ناقض ػ عمى : فقمت لو
نما أريد أف أبيف بطبلف كبلمؾ الذم ذكرت،  تفصيؿ ليـ كضكابط فيو ػ كا 

. مف أنو لـ يثبت مثؿ ىذا عف أحد مف الصحابة
كذلؾ أف ركينا في المكطأ عف اإلماـ مالؾ بف أنس، عف ابف شياب 

الزىرم، عف سالـ بف عبد اهلل، عف عبد اهلل بف عمر، عف أبيو عمر بف 
سُّيا بيده مف المبلمسة، فمف قبَّؿى : " الخطاب أنو قاؿ قبمةي الرجؿ امرأتىو كجى



سَّيا بيده فميتكضأ  " . امرأتىو أك جى
؟ ...كىذا مف أصح األسانيد عمى كجو األرض، فأيف تعميمؾ الذم ادعيت

أليس ىذا مف الكذب عمى أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ، 
؟ ....كاالفتراء عمى عمماء األمة 

إننا ال نريد أف نمنع اإلنساف مف االنتصار لرأيو، فكؿ امرئ يرغب في 
االنتصار لرأيو إف كاف حقان ػ عمى األقؿ فيما يعتقد ػ، كلكننا نمنع اإلنساف 
مف االنتصار لرأيو بالكذب، كاالفتراء، كالتدليس، كما أننا نمنعو في نفس 
الكقت مف اإلزراء بمناصب عمماء األمة كسمفيا، ألنيـ خالفكا رأيو، فكؿ 
مف تكمـ في ديف اهلل منيـ إنما تكمـ ليبيف الحؽ فيما يعتقد، كلكؿ مجتيد 

. نصيب، كىذا عمى أحسف أحكالو، كأسكأ أحكاليـ 
الَّ فمنطؽ العمـ السميـ يأبى أف يضع رأل جاىؿ، لـ يتمكف بعد مف تمييز  كا 

الحؽ عف الباطؿ، مع رأم أحمد بف حنبؿ الذم كاف يحفظ مميكنان مف 
 أحاديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ
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 * * *
العقيدة كخبر الكاحد 

إف الذم أريد أف أتكمـ عنو اآلف ىك خبر الكاحد، كحيجيُّتو في العمؿ 
. كاالعتقاد، عمى ما جرل عميو سمؼ األمة كخمفيا 

ف الذم دفعني ليذا مع أنو مف المسممات، ىك خكض الجيمة، كأنصاؼ  كا 
المتعمميف فيو، بما يؤدم تشكيو الحقيقة العممية الناصعة التي قاليا العمماء 
فيو، كمف ثـ يؤدم إلى الطعف في أئمة المسمميف كىذه ىي النتيجة الحتمية 



لمفيـ الخاطئ، الناتج عف الجيؿ بمرامي الكبلـ كمدلكالتو كاصطبلحات 
. أىؿ العمـ 

فالكاجب عمى كؿ مف أراد الخكض في أم عمـ مف العمـك أف يعرؼ قبؿ 
الَّ بأف فيـ اإلصبلح حسب مدلكلو المغكم، ال  الخكض فيو اصطبلحاتو، كا 
. عمى المعنى االصطبلحي الذم كضعو لو صاحبو، فإنو سيأتي بالعجائب 

في الفقو الشافعي، كجعؿ لو في " المنياج : " لقد صنؼ اإلماـ النككم كتابو
مقدمتو اصطبلحات ميزت بيف أقكاؿ اإلماـ الشافعي في المسألة كأقكاؿ 

" األظير " أصحابو المجتيديف في مذىبو، فرمز ألقكاؿ اإلماـ الشافعي بػ 
فإف كاف لمشافعي قكالف في مسألة، ككاف أحد القكليف راجحان عمى اآلخر، 

. فإنو يعبِّر عنو باألظير، كىذا يشير إلى ظيكر مقابمو عمى الجممة
كقد كقع مف قبيؿ المصادفة أف جاء أحد الطبلب المجتيديف فيما يزعـ، 

كنحف نتناقش في بعض المسائؿ الفقيية، فقاؿ فييا قكالن عجبان، يتناقض مع 
أبسط مبادئ العمـ، عبلكة عف تناقضو مع مرتبة االجتياد التي يزعميا، 
كأراد اهلل أف يظير حقيقة دعكاه، فمر معنا اصطبلح النككم في أقكاؿ 

؟ ...ما المراد باألظير كالظاىر في ىذه المسألة: الشافعي، فقمت لو
األظير كالظاىر متقاببلف، كىما المسجداف المعركفاف، فالظاىر ىك : فقاؿ

الذم بناه الظاىر بيبرس، كاألزىر ىك المسجد المعمكر المعركؼ الذم يقع 
: ؟ قاؿ . . . األظير : في مقابمو، كلكف المصرييف يفخمكف الزام فيقكلكف 

؟ الذم يمفظو . . . إف ىذه المسألة ىكذا تدرس في األزىر : كمعنى الكبلـ 
 " .األظير " المصريكف بػ 
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ألف كؿ مف سمع . . . كأنا لـ أعمؽ عمى ىذه المسألة حينيا بغير الصمت 
، . . ىذا الكبلـ مف الطبلب أدرؾ أف ىذا المتكمـ ال يدعي االجتياد فقط 

. . . إذ يبعد عمى العقبلء أف يأتكا بمثؿ ما أتى . . . بؿ يدعي العقؿ 
كىذا ىك حاؿ كؿ مف يخكض في فف غير فنو، أك في فف دكف أف يدرؾ 

. مصطمحا تو
إف مما ال مراء فيو كال جداؿ أف خبر الكاحد حجة يجب العمؿ بو في كؿ 
ما كرد فيو ف في كؿ جانب مف جكانب الشرع ، كىذا أصؿ مف أصكؿ 

. عقيدتنا كشريعتنا 
كما بذؿ غيره مف – رضي اهلل عنو كأرضاه – كلقد بذؿ إمامنا الشافعي 

أكبر الجيد في نصرة خبر الكاحد ، كاالحتجاج بو ، حتى لقب في – األئمة 
فصنؼ فيو بحكثا طكيمة مستجادة ، تتناقميا مف " ناصر الحديث " "بغداد بػ 

. بعده األجياؿ 
كعمى ىذا سار كؿ مف ألؼ مف أئمة المسمميف، مف المفسريف، كالمحدثيف، 
كالفقياء، كاألصكلييف ، كالمتكمميف ، سمفا كخمفا ، قديما كحديثا ، ككثرت 

فيو المصنفات، كىذا مف البديييات التي ال تحتاج اليـك إلى إعادة نظر، أك 
. تصنيؼ جديد 

كلكف العجب كؿ العجب أف نجد بعض المتفييقيف مف أىؿ العصر ينقمكف 
ىذا الكبلـ عف األئمة ، كمف مصنفاتيـ ، ثـ بعد ذلؾ يصكلكف كيجكلكف 
كيتشدقكف أماـ العامة بأنيـ نصركا خبرا الكاحد ، ككأف األمة كانت ضده 

. . . عمى عادتيـ في كؿ ما يأتكف بو مف عمـك األقدميف 
كليت األمر كقؼ عند ىذا الحد، إذان لياف، كلقمنا، إنيـ في مثؿ ىذا 

كاألطفاؿ عندما يتعممكف مسألة مف العمـ يرددكنيا أماـ العامة كالخاصة، 
 .ظنان منيـ بأنو ال يعرفيا أحد سكاىـ لضيؽ أفقيـ، كسذاجة تفكيرىـ 
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لكف األمر تجاكز ىذا عندما كجدناىـ قد فيمكا كبلـ أكلئؾ األئمة العظماء 
عمى غير مرادىـ، كعمى غير مراد القكاعد العممية، كاالصطبلحات الفنية، 
كمف ثـ خرجكا عمى العامة بالعجائب، فاتيمكا سمؼ ىذه األمة، كعممائيا، 
بأنيـ يردكف خبر الكاحد في العقيدة، كىذا يتنافى مع كجكب العمؿ بخبر 

. الكاحد، في كؿ ما كرد بو مف شرائع اإلسبلـ كعقائده 
كتمقؼ العامة كبلميـ بالتسميـ، لما فيو مف التمكيو كالتدليس ، كاإليياـ، كقد 
ييٍمبىسي الحؽي ثكب الباطؿ، فيظير لمناس عمى أنو باطؿ، كيمبس الباطؿ ثكب 

: الحؽ، فيظير لمناس،عمى أنو حؽ، كما قاؿ الشاعر
ؽُّ قد يىٍعتىًريًو بعضي تزكير  في زيٍخريًؼ القكًؿ تىٍزييفه لباًطمو كالحى
ٍف ذىمىٍمتى تقٍؿ قىيءي الزنابير  وي كا  تقكؿ ىذا ميجاج النَّحًؿ تمدحي

كىذا ما سيككف قرب قياـ الساعة، مف تصديؽ الكاذب، كتكذيب الصادؽ، 
. . . كائتماف الخائف كتخكيف األميف 

كليس األمر في الحقيقة إال الجيؿ بمراد العمماء كمصطمحا تيـ ، نعـ ، لقد 
إف خبر الكاحد ال تثبت بو : قاؿ جميكر عمماء األمة مف السمؼ كالخمؼ 

. . . العقيدة 
كلكف ما مراد أكلئؾ األئمة مف ىذا القكؿ الذم زلت بو أقداـ أكلئؾ 

المتفييقيف مف جيمة العصر ؟ 
: كلمجكاب عمى ىذا أقكؿ 

: لقد انقسـ الناس في تحديد معنى العقيدة إلى قسميف 
: األكؿ



ذىب إلى أف المراد بالعقيدة ما يجب اعتقاده، مما يميز الكفر عف اإليماف، 
فمعتقده يككف مؤمنان، كجاحده يككف كافران، كما كاف كذلؾ ال يمكف أف يككف 

، المطابؽ لمكاقع ، عف دليؿ  . إال عف عمـ ، كىك اإلدراؾ، الجاـز
كىذا ال يتكفر إال في الخبر المقطكع بو ، كالقرآف، كالخبر المتكاتر، فإذا ما 
جاء الخبر المقطكع بو، ثبكتان كداللةن، أثبتنا بو العقيدة، ككفرنا منكره، كمنكر 

، ثبت بالدليؿ القطعي   .ما ثبت بو، ألنو منكر لمعمـك
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كأما أخبار اآلحاد فبل تفيد إال الظف عند الجماىير، كبناءن عمى ذلؾ ال 
يمكننا أف نثبت بيا العقيدة عمى االصطبلح المتقدـ، ألنيا ال تفيد العمـ 

كالقطع، كال يكفر جاحدىا باتفاؽ، كنحف خصصنا العقيدة بما يكفر جاحده 
. مف القطعيات ال الظنيات 

كلكف ىؿ معنى ىذا أف مف جرل عمى ىذا االصطبلح كالمعنى لمعقيدة يرد 
أخبار اآلحاد، كال يعتقد مضمكنيا، كما يتبادر إلى األذىاف مف ظاىر ىذا 

؟ .. الكبلـ
. ال : الجكاب 

إف ما كرد مف أخبار اآلحاد في شأف العقيدة، كعذاب القبر، كنعيمو، كسؤاؿ 
الممكيف، كالقيامة الصغرل، كأشراط الساعة، كخركج الميدم، كالحكض، 

كالصراط، كأكصاؼ جينـ، كالشفاعة كدخكؿ المكحديف الجنة، كما أعد ليـ 
فييا مف أفراد النعيـ، مما لـ يذكر في القرآف، كغير ذلؾ مف األمكر الكثيرة 
التي شحنت بيا كتب العقيدة عند األشاعرة كغيرىـ مف أىؿ السنة، إف ما 
كرد مف ىذه األخبار، يجب اإليماف بو، كيفسؽ جاحده، ألنو خبر كاحد 



يجب العمؿ بمقتضاه، كاإليماف بمضمكنو، إال أننا ال نسميو عقيدة، كال 
نحكـ بكفر جاحده أك مؤكلو، ألنو لـ ينكر شيئان مف العقيدة الثابتة بالقكاطع 

. بؿ نحكـ عميو باإلثـ كالفسكؽ كالعصياف 
كبناءن عمى ذلؾ لـ ييكىفَّر المعتزلة في إنكارىـ لكثير مف المغيبات كتأكيميا، 

ـ عمييـ بالفسؽ كالعصياف ِى ًؾ نما حي . مما ثبت بدليؿ ظني، كا 
ىذا خبر كاحد ال يعمؿ بو في : كمف ىذا يظير لنا أنيـ عندما يقكلكف 

نما  العقيدة، ليس مرادىـ إبطاؿ العمؿ بو، كنفي اإليماف بمضمكنو، كا 
مرادىـ أنو ال تثبت بو العقيدة التي يكفر جاحدىا، كالتي تتطمب القكاطع، ال 

. الظنكف 
كال أظف أف أحدان يخالؼ في ىذا، حتى الذيف ذىبكا إلى أف خبر الكاحد يفيد 

الِّ لحكمكا عمى مخالفييـ بالكفر، فيما ثبت بأخبار اآلحاد، كىذا  العمـ، كا 
 .شيء لـ يقؿ بو أحد 
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كىذا نظير لما ذىب إليو األصكليكف مف الحنفية، إذ فرَّقكا بيف الفرض 
الفرض ما ثبت بدليؿ قطعي، كيكفر جاحده، كالكاجب ما : كالكاجب، فقالكا

ثبت بدليؿ ظني، كال يكفر جاحده، بؿ يأثـ كيفسؽ، مع كجكب العمؿ 
. بمقتضى الفرض الكاجب، كالمعصية بترؾ العمؿ بمقتضاىما 

الفرض ال يثبت بخبر الكاحد المفيد لمظف، أك أف ىذا الخبر : ككأنيـ قالكا
خبر كاحد ال يثبت بو الفرض، ألف الفرض يكفر جاحده، كما كاف ىذا 

. شأنو، ال يثبت بخبر الكاحد 
. إالَّ أنيـ يكجبكف العمؿ بمقتضاه، كيثبتكف بو الكاجب، كيفسقكف جاحده 



. . . فما الفرؽ بيف قكؿ عمماء األصكؿ ىذا، كبيف قكؿ عمماء التكحيد ذاؾ 
؟ 

ال فرؽ بينيما البتة، كىذه اصطبلحات جرت عمييا أمتنا سمفان كخمفان دكف 
. تشنيع أك نكير

كىذا ىك المذىب األكؿ، كىك مذىب األكثريف في تحديد المراد بالعقيدة 
. كضبطو 

كأما الفريؽ الثاني مف العمماء فقد جعمكا العقيدة ىي كؿ ما يجب اعتقاده، 
سكاء أكاف يكفر جاحده أـ ال، كسكاءن أكاف ثابتان بدليؿ قطعي يفيد العمـ، أـ 

. دليؿ ظني يفيد الظف 
كبناءن عمى ذلؾ فيـ ال يميزكف بيف خبر الكاحد، كغيره مف األخبار المفيدة 

لمقطع، كالقرآف كالحديث المتكاتر، كيقبمكف الجميع في العقيدة، ليذا 
. االصطبلح الخاص بيـ أيضان 

إال أنيـ يميزكف ما يجب اعتقاده، فبعض ما يجب اعتقاده يكفر جاحده، 
كىك ما ثبت بدليؿ قطعي في ثبكتو كداللتو، كبعض ما يجب اعتقاده ال 

نما يأثـ كيعصي كيفسؽ، كىك ما ثبت بدليؿ ظني في ثبكتو  يكفر جاحده، كا 
. أك داللتو 

كىذا نظير لما ذىب إليو جميكر عمماء األصكؿ، مف عدـ التمييز بيف 
ىما سكاء، كىما ما يثاب فاعمو كيعاقب تاركو : الفرض كالكاجب، إذ قالكا

. عمدان، سكاء أثبتا بدليؿ قطعي أك ظني
إال أنيـ ميزكا بيف الكاجب الذم ثبت بدليؿ قطعي، فحكمكا بكفر جاحده، 
 .كالكاجب الذم ثبت بدليؿ ظني فحكمكا بفسؽ جاحده كعصيانو، دكف كفره 
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فالخبلؼ خبلؼ لفظي، كليس خبلفان حقيقيان، كال مشاحة في االصطبلحات، 
. فالنتيجة كاحدة يقينان 

كخبلصة الكبلـ أف األمة قد اتفقت سمفان كخمفان، عمى أف خبر الكاحد يجب 
. العمؿ بو، كما يجب اعتقاد مضمكنو 

إالَّ أف الخبلؼ فيما يسمى عقيدة، فمف ذىب إلى أف العقيدة ىي ما يكفر 
ىذا ال يثبت إالَّ بما يفيد القطع، كأما ما ثبت بما يفيد الظف، : جاحده، قاؿ

فبل يسمى عقيدة، كلكف يجب اإليماف بمضمكنو، عمى أنو مف قبيؿ العمؿ، 
. كيعصي جاحده، كيستحؽ العقاب، كيحكـ عميو بالفسؽ إاٌل أنو ال يكفر 

كمف ذىب إلى أف العقيدة ىي ما يجب اعتقاده، سكاءن أثبت بخبر الكاحد 
: المظنكف، أـ بالخبر المتكاتر المفيد لمعمـ، قاؿ

إف خبر الكاحد تثبت بو العقيدة كالمتكاتر، إاٌل أف بعض ىذه المعتقدات 
يكفر جاحدىا، كىي ما ثبت بدليؿ قطعي ، كبعضيا يعصي جاحده ، كلكف 

. ال يكفر ، كىي التي ثبتت بدليؿ ظني 
كبناءن عمى ىذا فجميع عمماء التكحيد يتفقكف عمى أف ما ثبت بدليؿ قطعي 
يكفر جاحده، كأنو يسمى عقيدة ، كأف ما ثبت بدليؿ ظني ، ال يكفر جاحده 
، كلكنو يعصي كيفسؽ ، إذ يجب العمؿ بمضمكف خبر الكاحد ، كلكف ىؿ 

يسمى عقيدة أـ ال ؟ 
. فالخبلؼ في التسمية كليس في الحقيقة كالجكىر ، كالنتيجة كاحدة 

كعمى ىذا جرت أمتنا اإلسبلمية عمى مر العصكر، ككر الدىكر، إذ كاف 
. الجميع يعرفكف أف الخبلؼ لفظي ال حقيقي 

. . . إف بعض أىؿ العمـ يردكف خبر الكاحد في العقيدة : أىكى بعد ىذا يقاؿ 
؟ 



إني ال أظف أف قائؿ مثؿ ىذا إال رجبل قرأ عبارة العمماء ، فمـ يفيميا عمى 
نما فيميا عمى مراد عقمو القاصر ، ثـ  مرادىـ كمراد القكاعد العممية ، كا 

نما ألنو لـ يفيـ كبلميـ   .راح يذـ العمماء، ال ألنيـ أخطئكا ، كا 
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كما مثؿ مف يفعؿ ىذا إال كمثؿ األعمش ، ينظر كجيو في المرآة ، فبل 
نما يراه مشكىان قبيحان ، فيرجع بالشتـ كالمعف عمى  يراه كسيمان مضيئان ،كا 

المرآة ، كلك عقؿ كأنصؼ ألصمح عينيو، فيك بعمشو يظف أف العيب في 
لييا يرل أف العيب فيو  . المرآة ككؿ مف حكلو ممف ينظر إليو كا 

إف مف أعجب العجب أف يكتب أحدىـ في ىذا المكضكع بخصكصو ، 
عمى النحك الذم ذكرت مف الفيـ الخاطئ لمراد العمماء ، ثـ يرجع عمييـ 
باإلزراء كالمـك ، ككؿ مف عرؼ مراد العمماء كاصطبلحيـ يرل أف المـك 

عائد عميو ، كراجع إليو ، كفكؽ ذلؾ يمثؿ في خاتمة مقالو بمثاؿ يبيف فيو 
كيؼ يرد بعض الفقياء حديث اآلحاد في العقيدة، فيزعـ أف الحنفية قد ردكا 

. خبر الكاحد في األمر بقراءة الفاتحة في الصبلة 
كليتو عقؿ أكال كعمـ انو ال عبلقة ليذا المكضكع بمكضكع العقيدة كخبر 

. الكاحد، ألف القراءة كعدميا مف العمؿ، ال مف العقيدة 
ليتو رحـ نفسو كنظر في أم كتاب مف كتب أصكؿ الفقو، عند : كثانيا 

الحنفية كالجميكر قبؿ أف يتكمـ إذا لكجد نفسو مفتريا عمى الحنفية ، بجيمو 
. كسكء فيمو 

كذلؾ أف الحنفية ذىبكا إلى التمييز بيف الفرض كالكاجب، عمى ما بيناه قبؿ 
قميؿ ، فمثمكا لمفرض الذم يكفر جاحده بمطمؽ القراءة في الصبلة ، كمثمكا 



لمكاجب الذم يعصي تاركو كال يكفر بقراءة الفاتحة بخصكصيا في الصبلة 
 .

فالفاتحة عند الحنفية كاجبة في الصبلة ، يثاب فاعميا ، كيعاقب تاركيا ، 
لما كرد فييا مف األحاديث الصحيحة ، كلكنو ال يحكـ بكفر تاركيا ، ألنو 

. لـ تثبت بدليؿ قاطع ، عمى ما بيناه في اإلصبلح 
فأيف إنكار الحنفية لخبر الكاحد في قراءة الفاتحة في الصبلة ؟ 

؟ . . . أليس ىذا تجنيا عمى الحنفية كافتراءن ككذبان 
لىًكف تىٍعمىى اٍلقيميكبي . . .كلكنو الجيؿ . . . بمى  اري كى ك فىًإنَّيىا الى تىٍعمىى اأٍلىٍبصى

ديكًر   {46/الحج}الًَّتي ًفي الصُّ
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إف آفة العمـ اليـك ىي أنصاؼ المتعمميف الذيف يقرئكف الكبلـ فيفيمكنو 
معككسا كعقكليـ المعككسة ، كمف ثـ يذىبكف لمطعف في العمماء كالعظماء 

 .
: كلقد قاؿ كميمة لدمنة كىك يعظو 

كأعمـ يا دمنةي أف العقبلء ما زالكا قديمان كحديثان يكمكف األمكر ألربابيا ، 
فمكؿ مقاـ مقاؿ ، كلكؿ فف رجاؿ ، كأف مف خاض في فف غير فنو أتى 

بالعجائب، كذلؾ أف العقؿ إذا فرغ مف قاعدة االستنتاج كاالستنباط ، كقصر 
عف رتبة الفيـ كاإلدراؾ ، ثـ أقحـ نفسو فيما ال يحسف ،خرج بجيؿ مركب 

. مف جيميف، كما مثؿ ىذا إال كمثؿ األرنب الخرقاء مع العمماء 
ككيؼ كاف ذلؾ ؟ : قاؿ دمنة 

زعمكا أف األرنب الخرقاء دىبٍَّت إلى مجالس الككف كالفمؾ ، فسمعتيـ : قاؿ 



لك أف كاحدا مف : يتحدثكف عف السيديـ كالمذنبات في السماء ، كأنيـ يقكلكف 
ىذه المذنبات ضرب األرض بذنبو لجعميا ىباءن منثكران بيف السماء كاألرض 

 .
ففيمت مف كبلميـ أنيـ يتيكمكف بذكات األذناب ، كأنيـ جيمة ، ال دراية 
: ليـ بحقيقتيا ، فتظاىرت بزم العمماء ، كتجممت بمنطقيـ ، ثـ قالت ليـ 
ما أجيمكـ أييا العمماء ، إنكـ تزعمكف أف ذكات األذناب في عداء مع 

األرض ، كأنيا تريد دمارىا ، كالحقيقة عمى خبلؼ ما تكىمتـ ، كذلؾ أف 
. األرض ما زالت تعيش مع ذكات األذناب بخير منذ مبلييف السنيف 

! ؟ . . كلتدلؿ عمى صدؽ كبلميـ ، كخطأ كبلميـ ، أخرجت ليـ ذنبيا 
لقد سمعت السيدة عائشة أبا سممة بف عبد الرحمف يتكمـ في مسألة مف 

. مسائؿ العمـ
تريد أنو لـ . إنؾ كالفركج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معيا : فقالت لو 

. يبمغ مبمغ الكبلـ في العمـ 
كقد تكمـ في العمـ مف لك أمسؾ عف بعض ما تكمـ : كقاؿ اإلماـ الشافعي 

. فيو منو ، لكاف اإلمساؾ أكلى بو ، كأقرب مف السبلمة إف شاء اهلل 
فمك أف أكلئؾ المتفييقيف اقتصر عمى النظر في فيارس الحديث، دكف 
االستنباط منيا ، كالكبلـ عمييا ، ال ستفاد كأفاد ، ككاف خيران لو مف 

. الخكض فيما دكنو خرط القتاد 
* * * 
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! ؟. عمر بف عبد العزيز فيمسكؼ ركماني 
إف كممة دعكل تكحي بظاىرىا أف صاحبيا ليس عمى الحؽ ، كأنو ليس إاٌل 

. مدعينا فيما يقكؿ ، ينقص قكلو الحجةي كالبرىاف 
" . زعمكا ، مطية الكذب : "إذ قالكا فييا " زعـ " كذلؾ ككممة 
يمفت النظر إلى كجكد أمر غير مسمـ ، " مدع " أك " دعكل " فمجرد كممة 

لـ يستطع صاحبو أف يبرىف عميو ، كتزداد ىذه الكممة قكة في معناىا ، 
. كمما ازداد األمر المدعى غرابة كبعدان 

كما تزاؿ تنتقؿ في أطكار الغرابة إلى أف تصٍير في نياية األمر أضحككة ، 
. كيصير صاحبيا ىزءان 

. يتكمـ، فيضحؾ الناس، كلكف ليس إعجابان بحقو ، كلكف سخرية مف باطمو 
ف منطؽ العمـ  إف مف العسير أف يقكؿ المرء : يقكؿ – قديمان كحديثان - كا 

إنو أحاط بعمـ كاحد مف جميع جكانبو ، بحيث ال يمكف أف يستدرؾ عميو 
ف مف يزعـ أنو أحاط بكؿ  فيو عبلكة عف أف يقكؿ أنو أحاط بكؿ عمـ، كا 

عمـ في الككف، يككف قد أعطى نفسو مف الكصؼ، ما لـ يعطو اهلل ألنبيائو 
كرسمو كمف زعـ مثؿ ىذا مف الناس ال ييصيِّره زعمو عالمان بكؿ شيء ، بؿ 
يجعمو أضحككة لكؿ أحد،إالَّ أنو رغـ ىذه الحقيقة ، نجد بعض المتفييقيف 

. الجيمة مف يدعي مثؿ ىذا
كىكذا يفعؿ الجيؿ بصاحبو ، ما يزاؿ ينحط بو في مياكم الضياع إلى أف 

. يصيره عبرة تضرب بو األمثاؿ 
كفي بعض الحاالت نجد بعض المتفييقيف أكتي شيئا مف المنطؽ ، كبراعة 

عمى األقؿ إلى . . في التمكيو كالتعبير ، فيخيؿ لمسامع أف ما يقكلو الحؽ 
. أف تكشؼ حقيقتو ، كيظير لمناس عكاره 

كذلؾ كالرجؿ الذم جمس في مجمس اإلماـ األعظـ أبي حنيفة ، ككاف ذا 



ىيئة حسنة في مظيره ، يظف مف رآه أنو مف أىؿ العمـ، كأىؿ ذلؾ 
المجمس، كأبك حنيفة ماد رجمو ليستريح، فمما رآه قبض رجمو حياء مف كقار 

 .ذلؾ الرجؿ كىيئتو
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ثـ شرع يتكمـ عمى حكـ صبلة الفجر بعد أف تطمع الشمس ، كأنيا تصير 
قضاء، كىنا ثار جيؿ الرجؿ كنفث عمى لسانو ما يزعـ أنو سيفحـ بو أبا 

. حنيفة فيما تكىـ أف أبا حنيفة قد أخطأ فيو 
ىب أف الشمس طمعت قبؿ الفجر ، فما : فقاؿ لو مناظران ال مستفيما 

؟ . . . العمؿ 
آف ألبي حنفية أف : كأجابو أبك حنيفة بما يبلئـ حالو ، فبسط رجميو ، كقاؿ 

. يبسط رجمو 
لقد حدث ىذا يكمان ما ، فخمده التاريخ األدبي لمعمـ أسطكرة مف أساطير 

. الجيؿ كالحمؽ ، إال أنو لـ يكف فيو كذب 
ني محدثكـ اآلف عف بعض متفييقي العصر سكؼ تنكر عقكلكـ منو  كا 

ني سكؼ ال أتزيد  كتقبؿ ، جمع فيو بطميو إلى جانب الجيؿ كالحمؽ كذبان، كا 
. فيو أك أنقص منو إالَّ مما يككف مما تفرضو الصياغة األدبية 

لقد دعيت يكمان ما لمقابمة الطبلب الذيف رشحكا لمدراسة في معيد المعمميف 
، كالطبلب في كؿ زماف كمكاف فييـ الغث كالسميف ، كلكف ال يكجد فييـ 

. مف سأذكره لكـ 
لقد جاءنا أحد الطبلب ، ككاف متخرجا مف معيد ديني ، أم يحمؿ ثانكية 
شرعية ، كمف خبلؿ كبلمنا معو زعـ أنو يحيط معرفة بكثير مف العمـك ، 



كأما في عمـك الشرع فقد كصؿ فييا لدرجة اإلجتياد ، فيك ال يقمد أحدا، 
. فأثار الطالب دىشتنا ، كلفت نظرنا ، لجرأتو كغرابة دعكاه 

إالَّ أننا لـ نجد معالـ ىذه الدعكل ، ال في مظيره ، كال في مخبره ، إذ كاف 
. يمحف بمحف العامة ، ال بمحف العمماء ، كال بمحف طبلب العمـ 

كمف خبلؿ نقاشنا معو تبيف أنو دكف مستكل مف يكصؼ بالجيؿ ، عبلكة 
. عف أنو يكصؼ بالعمـ 

نما يكصؼ  إذ بعض مف يكصؼ بالجيؿ يككف عمى جانب مف العمـ ، كا 
بالجيؿ إذا ما قكرف بغيره مف عباقرة العمماء ، كيككف جيمو في ىذه الحالة 

. نسبيا 
فمما رأيت الطالب عمى ىذه الحالة التي كصفت ، بدأت معو بالمغالطات 
العممية ، أريد أف أختبر مدل ما ىك فيو مف الجيؿ ، فكجدتو يقبؿ عمييا 
إقباؿ النيـ ، كيجيب عمييا عمى أنيا مف بديييات الحقائؽ العممية فيما 

 .يكحيو إليو جيمو 
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أسألو : فمما رأيتو ىكذا ، كأنو ال يفرؽ بيف حؽ كباطؿ ، قمت في نفسي 
سؤاال أىز بو كيانو ، فإف كاف فيو شيء مف اإلحساس العممي ، أك الكرامة 

. العممية ، انفجر 
؟ . . ىؿ تعرؼ رجبل يسمى عمر بف عبد العزيز : فقمت لو 

. نعـ أعرفو : فقاؿ 
؟ . . ىؿ ىك فقيو أك فيمسكؼ : فقمت لو 

. إنو فيمسكؼ : فقاؿ 



ىؿ ىك مف فبلسفة اليكناف ، أـ مف فبلسفة الركماف ؟ : فقمت لو 
! ؟ ؟ . . إنو مف فبلسفة الركماف : فقاؿ 

! ؟. . ىؿ تحفظ شيئا مف فمسفتو : فقمت لو 
؟ . . إنني كنت أحفظ بعضيا ، إال أنني نسيتو . . نعـ : فقاؿ 

في حالتي اإلعجاب كالتعجب " سبحاف اهلل " كىنا فيمت لماذا يقكؿ الناس 
 !!

إذ لـ يكتؼ الرجؿ بما كنا ننكره عمى مف يدعى الدعكل الباطمة ، كبما أتى 
بؿ أضاؼ إلييا كذبا، كتبيف لي فعبل أف الرجؿ . . . بو مف المضحكات 

مجتيد، كأنو يستحؽ أف يككف في مصاؼ مجتيدم األمة ، مف أمثاؿ أبي 
حنيفة، كمالؾ، كالشافعي، كأحمد ليككف عبرة مف عبر الحياة يخمدىا التاريخ 

. األدبي لمجيؿ ، فيك كما يزعـ رجؿ كىـ رجاؿ 
 * * *

إخضاع نصكص الشرع لمعقؿ 
نكار المعجزات  كا 

لـ يقؼ أمر التفييؽ في ىذا العصر عند حد االجتيادات الخاطئة في 
نصكص الشريعة ، بالجيؿ المطبؽ بقكاعد االجتياد كاالستنباط ، عمى نحك 
نما تعداىا إلى حد آخر، يعتبر أشد خطران، كأكبر أثران، كأعظـ  ما ذكرنا، كا 

ضرران، أال كىك إخضاع نصكص الشريعة لحكـ العقؿ، دكف اعتبار لقكانيف 
. الشريعة كقكاعدىا

ما رضيو العقؿ، كقنع بو، كأقره، صار معتبران مقبكالن، كما رفضو لعدـ 
القناعة بو، صار مردكدان مرفكضان، كاتخذا ىذا المنيج مف التفييؽ اسـ 

 .التجديد 
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كيمـز مف ىذا أف الحاكـ أكالن كأخيرا ىك العقؿ، كليس الشرعى، فيجب عرض 
، كرفضو يككف  الشرع عمى العقؿ، فما أقره العقؿ، قيبؿ، كما رفضو، ريفضى

بأمريف ، إما برده إف كاف لرده مجاؿ ،كأحاديث النبي صمى اهلل عميو ك آلو 
ما بالعبث في معناه حتى يصير عمى  ك سمـ، ميما بمغت مف الصحة ، كا 
مراد العقؿ، كلك مؤقتا، ريثما يحيف الكقت لرده عف طريؽ التشكيؾ فيو، 
عمى ما جرت عميو الخطط المرسكمة مف قبؿ المتربصيف بيذا الديف منذ 

. حيف، كذلؾ كبعض آيات القرآف الكريـ
كبناء عمى ىذا عبث بالكثير مف نصكص الشريعة، مف كتاب اهلل كسنة 

رسكلو صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ لعدـ إمكانية ىضميا في عقؿ مف ردىا 
كأدل ىذا األمر إلى إنكار المعجزات ، ألنيا مف أصعب كأبعد ما يمكف 

. لمعقؿ الذم طـٍ يشاىدىا أف يؤمف بيا 
كىذا ىك الطريؽ األمثؿ إلنكار الكحي ، ألنو مف أبمغ المعجزات ، كأبعدىا 

. عف تصكرات العقؿ المادم الذم لـ يؤمف باهلل 
ني سأعرض لنماذج مف عبث أدعياء التجديد ، يتبيف مف خبلليا مدل ما  كا 
صارت إليو الفكضى العممية في ديف اهلل ، بسبب غياب الضكابط السميمة، 

كالقكاعد الصحيحة، التي كانت تحكـ اجتيادات العمماء، عند نظرىـ في 
. نصكص الشرع، كاستنباطيـ منيا 

كأبدأ بما لـ يتمكنكا مف رده لقطعية ثبكتو، ككتاب اهلل، فعمدكا إلى العبث 
في معناه حتى يتبلءـ مع عقكليـ القاصرة،أك منياجيـ العممية المادية التي 

. تأثركا فييا بمناىج الغرب المادية التي ال تؤمف باهلل
ًذ اٍستىٍسقىى ميكسىى ًلقىٍكًمًو فىقيٍمنىا اٍضًرب : فزعـ أحدىـ أف قكلو تعالى  كىاً 

بىييـٍ  ـى كيؿُّ أينىاسو مٍَّشرى ًم ٍينان قىٍد عى ٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى رى رى فىانفىجى جى اؾى اٍلحى بِّعىصى



نما ىك أمر جار  {60/البقرة} زعـ أنو ليس في ىذا معجزة خارقة لمعادة ، كا 
عمى قكانيف الطبيعة كالمادة، كأف مكسى عميو السبلـ كاف يممؾ آلة حفر 

اؾى الحجر : اآلبار، كأف قكلو تعالى  أم احفر .  {60/البقرة}اٍضًرب بِّعىصى
 .بآلتؾ األرض، فالعصا كناية عف آلة الحفر، كالحجر كناية عف األرض 
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فما عممو مكسى لـ يكف سكل عممية حفر لبئر في األرض، يشرب منيا 
. أسباط بني إسرائيؿ

كىكذا عمؿ في كؿ معجزة مف معجزات األنبياء المادية، كشحف بمثؿ ىذه 
. األباطيؿ تفسيره

ـٍ طىٍيرنا أىبىاًبيؿى : كزعـ آخر قكلو تعالى  مىٍيًي ارىةو مِّف  {3 }كىأىٍرسىؿى عى تىٍرًميًيـ ًبًحجى
يؿو  زعـ أف الطيكر عبارة عف الميكركبات حممت إلييـ الطاعكف ،  {4 }ًسجِّ

دىًرم ، كاستدؿ  مَّيات الخبيثة ، أك ميكركبات الجي أك البعكض حمؿ إلييـ الحي
عمى ذلؾ بجيش نابميكف األكؿ ، لما حاصر عكا ، كلبث أماميا أشىيران ، 

. حتى أصاب جيشىوي الطاعكفي ، فرجع عنيا 
كاألمثمة عمى ىذا كثيرة في ىذا العصر، ككميا تنزع مف معيف كاحد، أال 

. كىك مجارات العقؿ المادم الذم ال يؤمف بالغيب 
ككأنيـ بعمميـ ىذا يستكبركف عمى اهلل إجراء المعجزات، مما يتنافى مع 

أبسط مبادئ اإليماف باهلل، كمما ييمزـي الضبلؿى كاالنحراؼ إف لـ نقؿ الكفرى 
. كاإللحاد

كأما بالنسبة لمسنَّة فأمرىا أىكف عندىـ مف أمر القرآف، كذلؾ بردىا مباشرة، 
. مما يغنييـ عف الخكض في معانييا عمى نحك ما خاضكا بو في القرآف



فأنكر بعضيـ حديث الذبابة، ككؿ حديث كرد فيو ذكر الشياطيف، مع 
كجكدىا في الصحيحيف 

. كأنكر بعضيـ حديث لعؽ األصابع 
كأنكر بعضيـ األحاديث المعمقة بالمعامبلت، كاستدؿ عمى ذلؾ بقكلو عميو 

 . ((كأنتـ أعمـ بأمكر دنياكـ  )): السبلـ
. كأنكر بعضيـ األحاديث المتعمقة بالحجاب 

كأنكر بعضيـ األحاديث المتعمقة بكالية المرأة ، كزاد عمى اإلنكار اليزء بيا 
 .

. كأنكر بعضيـ األحاديث المتعمقة بالمكسيقى 
كقد كصؿ الغمك ببعضيـ إلى أف طالب بيجر كؿ ما أعتمده عمماء األمة 

منذ فجر اإلسبلـ إلى اليـك مف قكاعد عممية لقبكؿ أك رد ما يركل مف 
أحاديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ، كطالب بإيجاد قانكف جديد 

يحكمو العقؿ، يككف ىك الفيصؿ في قبكؿ أك رد األحاديث، كما طالب 
بإيجاد صحيح جديد غير صحيحي البخارم كمسمـ بناء عمى قانكنو العقمي 

. 
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كمف خبلؿ ىذه الصكر التي ذكرناىا، مما يردده أدعياء التجديد في ديف اهلل 
يجاد ديف  يتبيف لنا أف المراد ىك القضاء عمى الديف القائـ عمى الكحي، كا 

. جديد قائـ عمى العقؿ
: كقد صرح أحدىـ بيذا فقاؿ 

لقد تكسع القرآف الكريـ في معنى الكحي ، فمـ يقصره عمى النبييف ، بؿ 



ى : أطمقو عمى أدنى درجات االنسياؽ الطبيعي الحيكاني ، فقاؿ تعالى  كىأىٍكحى
ًممَّا يىٍعًرشيكفى  ًر كى ًمفى الشَّجى بُّؾى ًإلىى النٍَّحًؿ أىًف اتًَّخًذم ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا كى رى

ذا صح إطبلؽ الكحي عمى ىذا االنسياؽ الفطرم : قاؿ  {68/النحؿ} . كا 
الحيكاني، صح مف باب أكلى إطبلقو عمى نتاج العقؿ اإلنساني، ألف اهلل 

خالؽ كؿ شيء، كالباعث عمى كؿ شيء، فيككف ال تنافي بيف قكؿ مشرعي 
. أكركبا إف الشرائع أصميا العقؿ، كبيف قكؿ الدينييف إف أصميا الكحي

ذا لـ يقؿ الدينيكف ىذا الحؿ المكافؽ لمكتاب كالعمـ فقد تعرضكا : ثـ قاؿ كا 
(. 1)لشبو ال مخمص ليـ منيا ثـ ساؽ الشبو، ىذا كبلمو بحركفو 

كىك غني عف التعميؽ ألنو محض الكفر، كىذا ىك نتاج الخكض في ديف 
. اهلل بغير عمـ 

كىذا يكجب عمينا أف نتكمـ عمى العقؿ كالديف كالغيب، كقد عرضنا لذلؾ 
. ، فميراجع(2)"العقؿ كالغيب " بالتفصيؿ في كتابنا 

العمماء كالسفياء 
في كثير مف األحياف يجد اإلنساف نفسو مضطران لمصمت، إما أماـ مخاصـ 

. فاجر، أك مجادؿ معاند أك متنطع جاىؿ
كىك ال يصمت، عمى أف الصمت أبمغ في الجكاب ، ألف ىذا إنما يككف 

عند عاقؿ مسو طائؼ مف الشيطاف فجيؿ ، أك عالـ سيا فزؿ ، فإف العاقؿ 
المنصؼ ال يسعو في مثؿ ىذا المقاـ إالَّ الصمت ، كيككف صمتو أبمغ في 

التعبير مف نطقو ، كىذا ىك المأمكر بو في الشرع ، فقد قاؿ صمى اهلل 
 . ((أقيمكا ذكم الييئات عثراتيـ  )): عميو ك آلو ك سمـ 

إال أنو عندما يككف المخاصـ فاجران، أك مجادالن معاندان، أك سفييان جاىبلن، 
فإف العاقؿ ال يمكنو إال السككت أيضان، كلكف ليس سككتى إقالًة الكريـ 

نما ىك سككت الدىشة، كاإلبقاء عمى المركءة  .عثرتو، كا 
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فالنقاش كالكبلـ يفيداف عندما تككف ىناؾ قكاعد مشتركة، كمبادئ ثابتة، 
يرجع المتناقشاف إلييا، كيعكالف عمييا، كتككف بينيما الحكـ كالفيصؿ، كأما 
إذا عدمت مثؿ ىذه القكاعد، بأف كاف أحد الرجميف أك كبلىما، ال يعرفاف 
عنيا شيئا، فإف النقاش في ىذه الحالة ينقمب إلى سفسطة ثـ إلى عناد، 

تككف الغمبة فيو ألكثرىما فجكران، كلف يمتقيا في حاؿ مف األحكاؿ، كفي كثير 
. مف الحاالت يككف الصمت ىك الجكاب 

ما جادلت عالمان إال : كلقد قاؿ إمامنا الشافعي رحمو اهلل في مثؿ ىذه الحالة
كغمبتو، كما جادلت جاىبلن إال كغمبني، كىذه حقيقة يقرىا الجيمة كيعرفيا 

. العمماء
فقد حكي أبك حاتـ البستي أنو دخؿ مسجدان ، فقاـ بعد الصبلة شابه ، فقاؿ 

حدثنا أبك خميفة ، حدثنا أبك الكليد ، عف شعبة ، عف قتادة ، عف أنس ، : 
. كذكر حديثان 
كيؼ : ال، قمتي :رأيتى أبا خميفة ؟ قاؿ: فمما فرغ دعكتيو، قمت: قاؿ أبك حاتـ

أنا أحفظ ىذا : إف المناقشة معنا مف قمة المركءة: تركل عنو كلـ تره ؟فقاؿ
 .اإلسناد، فكمما سمعت حديثان ضممتو إلى ىذا اإلسناد 
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صمَّى : كركل ابف الجكزم بإسناده إلى أبي جعفر بف محمد الطيالسي قاؿ 
أحمد بف حنبؿ كيحيى بف معيف في مسجد الرصافة ، فقاـ بيف أيدييـ 

حدثنا عبد : حدثنا أحمد بف حنبؿ ، كيحيى بف معيف ، قاال : قاصه ، فقاؿ 



قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : الرزاؽ، عف معمر، عف قتادة عف أنس قاؿ 
مف قاؿ ال إلو إال اهلل خمؽ اهلل مف كؿ كممة طيران، منقاره مف : ك آلو ك سمـ

كأخذ في قصةو نحكان مف عشريف كرقة، فجعؿ !! ذىب، كريشو مف مرجاف 
أحمد بف حنبؿ ينظر إلى يحيى بف معيف كجعؿ يحيى بف معيف ينظر إلى 

كاهلل ما سمعت ىذا إاٌل الساعة ، : فيقكؿ ! أحمد ، فقاؿ لو حدثتو بيذا ؟
فمما فرغ مف قصصو كأخذ العطيات، ثـ قعد ينتظر بقيتيا ، قاؿ لو يحيى 

مف حدثؾ : تعاؿى ، فجاء ، متكىمان لنكاؿ ، فقاؿ لو يحي : بف معيف بيده 
أنا يحيى : أحمد بف حنبؿ كيحيى بف معيف ، فقاؿ : بيذا الحديث ؟ فقاؿ 

بف معيف ، كىذا أحمد بف حنبؿ ، ما سمعنا بيذا قط في حديث رسكؿ اهلل 
لـ أزؿ أسمع أف يحيى بف معيف : صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ ، فقاؿ
كأف ليس فييا يحيى بف معيف كاحمدي بف ! أحمؽ ما تحققتي ىذا إال الساعة 

حنبؿ سكاكما ف قد كتبت عف سبعة عشر أحمد بف حنبؿ كيحيى بف معيف 
. دعو يقـ، فقاـ كالمستيزئ بيما: ؟؟ فكضع أحمد كمو عمى كجيو، كقاؿ

كذلؾ أف النقاش معو كمع أمثالو بيذا الجيؿ الفاضح، كالحمؽ الكاضح، 
كالفجكر الظاىر مسقط لمركءة أحمد كيحيى، فإنيما ال يتكقعاف مف مناقشتو 

 .إال تجييميما كاإلزراء بيما، فصانا نفسييما باإلعراض عنو كاالبتعاد منو
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أف كاف – رضي اهلل عنو – كمما يركل عف اإلماـ أبي حنيفة النعماف 
خارج بغداد، فمقيو سفيو مف السفياء الذيف ال يعرفكنو ، كلئف عرفكه ، فمف 

ال  )): ينزلكه منزلتو، ألنو كما قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 
، فبل يقدر منزلة العالـ إال ( (يعرؼ الفضؿ ألىؿ الفضؿ إال أىؿ الفضؿ 



ف كنا نجد العامة في مجتمعنا اإلسبلمي يقدركف العمماء  العالـ ، كنحف كا 
كيجمكنيـ ، فميس ىذا ألنيـ أدرككا منزلتيـ العممية كعرفكا حقيقة عمكميـ ، 

نما ىك ألنيـ عرفكا عمى الجممة أنيـ عمماء  فإنو ال سبيؿ إلى ىذا ، كا 
،كأنيـ بحاجة إلييـ ليستمدكا منيـ الفتكل ، كأنيـ امتداد لمنبكة في األرض 
بعد أف انقطع الكحي مف السماء ، كأف دينيـ أمرىـ باحتراميـ بقكلو عميو 

ليس منا مف لـ يرحـ صغيرنا ، كيكقر كبيرنا كيعطي  )): الصبلة كالسبلـ
فتأدبي العامة بآداب اإلسبلـ العامة ىك الذم جعميـ ( (عالمنا حقو 

يحترمكف عمماءىـ ، كلك كاف األمر منكطان بعمـ العمماء فقط ، لما كاف 
. األمر ىكذا 

لقد لقي السفيو أبا حنيفة رضي اهلل عنو خارج بغداد كىك ال يعرفو ، 
فتعرض لو ، ثـ شتمو ، كتمادل في شتمو إلى أف كصبل إلى سكر بغداد 

أعندؾ شتائـ أخرل تريد أف : فالتفت أبك حنيفة إلى ذلؾ السفيو كقاؿ لو 
فاستغرب السفيو ىذا المكقؼ ، . . ! تفرغيا مف إىابتؾ ، فإف كانت فقميا 

. لـ تأمرني بيذا : كقاؿ لو . . ! مع عدـ رد أبي حنيفة عميو بكممة كاحدة 
! ؟. 

لما كنا خارج بغداد لـ يكف معنا أحد، كأنا سامحتؾ فيما : فقاؿ لو أبك حنيفة
قمت ككأنؾ لـ تقمو ككأني لـ أسمعو، كلكني أخشى إف دخمت بغداد، 

فأنا أبك حنيفة . . . أخشى أف يضربكؾ. . . كسمعؾ الناس تشتمني
. . . النعماف 
 * * *

 الدعكة كالعصبية
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لقد كنت أتكمـ في مكضكع عممي ميـ ، يتعمؽ بالعقيدة فبحثتو مف جميع 
جكانبو ، كبينت أقكاؿ العمماء فيو ، ثـ عرضت لرأم ابف القيـ في المكضكع 
، ككاف مما انفرد بو عف عامة المسمميف ، كبينت خطأه فيو ، ككجيت ذلؾ 

ف كاف ال  بالدليؿ كالبرىاف ، لكي ال يككف في األمر لبس كال شبية ، كا 
. يحتاج إلى دليؿ ، ألنو مما يكاد يككف معمكما مف الديف بالضركرة 

رسالة عمى المكتب 
يشكر فييا . كفكجئت بعد يكميف برسالة عمى مكتبي مف أحد الطمبة 

اىتمامي بالمحاضرات ، كأثرل في الطبلب ، كيثني ، كيؤكد الثناء بالثناء ، 
بمغني ،أنؾ تعرضت في المحاضرة الماضية البف القيـ ، كبينت : ثـ قاؿ 

خطأه في المكضكع الفبلني ، كليتؾ لـ تفعؿ ، ألف أحد الطمبة ، ممف يكف 
لؾ المحبة كاالحتراـ ، قد آلمو ما ذكرت عف ابف القيـ ، ألنو يحبو ، كنشأ 

إنؾ سقطت مف عينو ، إذ أبنت خطأ مف يحب، : عمى كتبو ، كمف ثـ قاؿ 
طكيت الرسالة، كلـ يكف ما كجدتو فييا مفاجأة، ألني عيدت مف قبؿ مثؿ 

. ىذا الخمؽ في بعض مف ينتسب إلى الدعكة
المنيج الكسط في النقد 

ثـ دخمت قاعة الدرس ، كافتتحت المحاضرة بما يمس ىذا المكضكع، مما 
إننا نحف المسمميف مف : يجب أف يعممو كؿ داعية مسمـ، كيتنبو لو، فقمت

عمماء كدعاة كمفكريف عندما نثني عمى إنساف ما، في مكضكع ما، ال نعني 
أف ىذا اإلنساف معصـك عف الخطأ، كمصيب في كؿ ما أتاه مف عمؿ، 

نما نريد الثناء عميو، فيما عرضنا لو مف مكضكع الساعة، أك عمى مجمؿ  كا 
. خمقو كسيرتو

كعندما ننتقد إنسانان ما ، في مكضكع ما ، ال نعني أننا نريد انتقاص ىذا 



اإلنساف ، كنفي صفة العمـ عنو إذا كاف عالمان ، أك صفة الدعكة إذا كاف 
نما نريد أف نبيف أنو أخطأ في  داعية ، كال نريد الحط مف منزلتو ، كا 

المسألة الفبلنية ، مع المحافظة عمى ما لو مف مكانة في العمـ ، كتضحية 
في الدعكة ، كأثر في الفكر ، إذ النقاش، كالنقد حكؿ فكرة معينة ، ال حكؿ 

. الرجؿ كفكره كدعكتو 
 العصمة لمف عصمو اهلل
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كنحف المسمميف ال يكجد عندنا إنساف معصـك عف الخطأ، أيا كاف ىذا 
أـ مف عامة الناس، سكل مف . اإلنساف، صحابيان أـ تابعيان، أـ إمامان مجتيدان 

. عصمو اهلل تعالى مف نبي أك رسكؿ، كمف سكاىـ، يؤخذ منو كيرد عميو
كؿ رجؿ يؤخذ منو كيرد عميو  )): رضي اهلل عنو– كما قاؿ اإلماـ مالؾ 

( . (إال صاحب ىذا القبر ، كأشار إلى قبره 
يستكم في ذلؾ عندنا كؿ إنساف مف المسمميف كبر شأنو أك صغر ، عمت 
منزلتو أك نزلت ، ألننا جميعا خاضعكف لشرع اهلل ، كىك الحاكـ عمينا ، إذ 

الشرع حاكـ ، كليس محككمان عميو ، كنحف نعرؼ الرجاؿ بالحؽ ، كال 
نعرؼ الحؽ بالرجاؿ كنزف اإلنساف بميزاف الشرع ، كال نزف الشرع بميزاف 

. الناس 
كالديف عندنا غير منكط برجؿ، ال يؤخذ إال منو، كال يركل إالَّ عنو، كال 

. يعرؼ إال بو، ألف ديننا جاء ليكجو الناس، ال ليكجو مف قبؿ الناس
: فما قالو أم إنساف في الدنيا نعرضو عمى مصادر التشريع فما كافقيا

كال يغير ىذه القاعدة مكانة الرجؿ كال . أعرضنا عنو: أخذنا بو، كما خالفيا



. منزلتو
نما يعرؼ الحؽ بالرجاؿ عند غيرنا مف الكثنييف، الذيف اتخذكا مف الرجاؿ  كا 
أربابان ليـ مف دكف اهلل، فما رضكا عنو فيك الحؽ، كما سخطكا عميو فيك 

ف كاف في الكاقع خطأ ، فأنزلكا  الباطؿ ، كما قالكه ال يعدك الصكاب كا 
ال : الناس منزلة اهلل ، كال كذلؾ نحف المسمميف ، كليس عندنا مف يقاؿ فيو 

يسأؿ عما يفعؿ إالَّ اهلل ، أك مف أكجب اهلل عمى الناس طاعتو مف نبي أك 
 .رسكؿ 
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ف مما يخؿ بمكانة الرجؿ ، كينزؿ بمرتبتو ، أف يكضع في منزلة غير  كا 
منزلتو ، فمف زعـ أف زيدان مف الناس معصـك ال يخطئ ، فقد كضعو في 

منزلة غير منزلتو، أال كىي منزلة اهلل ، أك الرسكؿ ، كىذا ىبكط باإلنساف، 
عبل المكضع أك . إذ اليبكط بالمرء عند العقبلء أف يكضع في غير مكضعو

لقد جاء اإلسبلـ ليخرج بالناس مف عصبية الجاىمية المنتنة، إلى . نزؿ
سماحة الديف الغضة، كمف التحيز لقبيمة أك جنس أك لكف إلى العدالة 

. كالمساكاة بيف جميع الخمؽ
النقد لئلصبلح 

كلقد عممنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ أف ينقد بعضنا بعضان 
مف أجؿ اإلصبلح، فجعؿ المرء مرآة ألخيو، كأمرنا أف نقبؿ النقد، ألف كؿ 

. بني آدـ خطاء
كعمى رأسيـ - كلقد عممنا أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 

بسمككيـ العممي، كيؼ يرضى اإلنساف المسمـ بما يكجو – الخمفاء الراشدكف 



. إليو مف نقد، كيستغفر اهلل مما كاف قد كقع بو مف خطأ
أسمكب الصحابة 

لقد رد عبد اهلل بف عباس ، كىك مف أصغر الصحابة سنان ، عمى أمير 
في كثير مف – رضي اهلل عنو – المؤمنيف ، الفاركؽ عمر بف الخطاب 

مسائؿ العمـ ، كلـ يقؿ أحد مف الناس إف ابف عباس أخطأ ، ألنو رد عمى 
عمر كلـ يفيـ أحد مف الناس أف ابف عباس كاف ينتقص عمر أك يحط مف 

. شأنو، بؿ ردت عميو امرأة ، كأبانت عف كجو خطئو ،كقبؿ 
كاستدركت عائشة رضي اهلل عنيا عمى العشرات مف كبار أصحاب رسكؿ 

اهلل ، كلـ يفيـ أحد منيـ أنيا أساءت، ألنيا بينت خطأ أك كىـ مف أخطأ أك 
. كىـ، كلـ يفيـ أحد مف الناس أنيا كانت تنتقصيـ، أك تحط مف شأنيـ 

بيف الشافعي كمالؾ 
 ((كتاب الكضع عمى مالؾ  ))كرد الشافعي عمى مالؾ ، في كتاب كامؿ 

إذا : كلـ يقؿ أحد أف الشافعي أساء، أك انتقص مالكان ، كيؼ كىك القائؿ فيو
. ذكر العمماء فمالؾ النجـ، ككاف تمميذان لو، تفقو عميو، كركل عنو

نما ىك أمر ديف يستكم فيو  ألف األمر ليس أمر شخص، كذات، كىكل، كا 
. قدـ الجميع، كالحؽ أحؽ أف يتبع

 بيف القاضي كالشافعي
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لقد كاف القاضي عبد الجبار مف أشد الناس تمسكا بأصكؿ الشافعي، شديد 
الدفاع عنيا، كلما كصؿ إلى مسألة نسخ الكتاب بالسنَّة ، كنسخ السنة 

ال ينسخ الكتاب بالسنَّة ، كال السنَّة بالكتاب ، : كالشافعي يقكؿ – بالكتاب 



في مذىب خاص لو، انفرد بو عف جميكر األصكلييف ، كعمى تفصيؿ فيو 
الشافعي : عندما كصؿ القاضي إلى ىذه المسألة قاؿ – ، ليس ىذا مكانو 

كبير ، كالحؽ أكبر منو ، إال أف القرآف ينسخ السنَّة ، كالسنَّة تنسخ القرآف ، 
نما قالكا ، كالزالكا يقكلكف ، إف القاضي  كلـ يقؿ أحد مف الناس إنو أساء ، كا 

مف أشد الناس تمسكا بأصكؿ الشافعي ، إال أف القاضي أنزؿ الشافعي 
. منزلتو البشرية ، كرد عميو فيما يعتقد أنو خطأ 

ضمف – كمف قرأ كتب فقياء ىذه األمة كجد أمران عجبان، مف حرية الرأم 
. كحرية النقد كاالختيار، ما لـ يكف ىكل– الضكابط كالقكاعد العممية 

بيف األمس كاليـك 
ككاف ىذا دأب سمؼ ىذه األمة، كخمفيا مف العمماء، كالدعاة، إلى أف 
كصمنا إلى ما نحف فيو اآلف مف عصبية، كادت كلؤلسؼ تذىب بركاء 

. كثير ممف يتكممكف في ىذا الديف، كيدعكف إليو
فكصؿ بعض الشباب إلى مرحمة ، إذا تقمد فييا رأيان عمى عما سكاه ، 

كأصـ أذنو عند سماعو ، ككأنو أكحي إليو أف اهلل قد جمع الحؽ في ىذا 
الذم أشرب قمبو بمحبتو ، فيك ليس بمستعد لسماع أم نقد ، أك أم نصح 
، أك أم اعتراض ، كمف ثـ فيك ليس عمى استعداد ألف يعتقد أف ىذا الذم 

. أعتقد رأيو قابؿ لمخطأ 
بعض الشباب قرأ لسيد قطب ػ رحمو اهلل، كأسكنو فسيح جنتو ػ كتعشؽ كتبو 
لي ىنا نعتبر ىذه فضيمة، كنقبميا، إال أنو كصؿ األمر ببعضيـ  كأفكاره، كا 

إلي ما ذكرت، مما كصفت مف العصبية المفرطة لكؿ ما قاؿ، كىذا ال نقبمو 
. 
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كبعضيـ قرأ ألبي األعمى المكدكدم ػ رحمو اهلل ، كأسكنو فسيح جنتو ػ 
كصار أيضان أمره لما ذكرت، نحف ال ننكر أف سيدان، كأبا األعمى، كغيرىما، 
قد أثركا المكتبة اإلسبلمية بتراث فكرم كاف ينقصيا ، كسدكا ثغرة مف ثغر 
، كجزاىـ اهلل عف كؿ  العمـ، كجيركا بمبادئ الحؽ، كزيفكا أباطيؿ الخصـك

. ما قرأ ليـ كاستفاد منيـ خيران 
إال أف ىذا ال يعني أنيـ معصكمكف، بؿ ىـ مف بني آدـ الذيف قاؿ فييـ 

" كؿ بني آدـ خطٌاء : " رسكؿ اهلل
كربما جاء مف بعدىـ مف يساكييـ، بؿ يفكقيـ، كفضؿ اهلل كاسع ، يؤتيو مف 

. يشاء، كلكؿ مجتيد نصيب، كال يخؿ ذلؾ بمرتبتيـ كمقاليـ 
فإذا ما سمعنا اعتراضا عمى أحدىـ، ممف ألفنا كأحببنا، ال يجكز أف نرد 

الدعكل كاالعتراض،ألف قائؿ الكبلـ فبلف ، فبل اعتراض عميو، كال يخطئ، 
ما أف نقنع . بؿ نسمع االعتراض، كنناقشو، فإما أف نقتنع، كا 

كالجداؿ يجب أف يدكر حكؿ الفكرة المعترض عمييا، ال حكؿ قائميا، ألف 
قائميا لـ يقؿ ىذه الكممة فقط حتى يصبح رىينان ليا، كلف ينقصو أف يثار 
حكؿ بعض آرائو الجدؿ ، لما ذكرت مف سمكؾ سمؼ ىذه األمة كخمفيا ، 

. ككفى المرء نببلن أف تيعىدَّ معايبيو 
كعمى العكس مف ذلؾ نجد إنسانان آخر، يغالي في النقد، كيفرط فيو، فيأتي 
إلى كممة جرت عمى لساف أحد األشخاص كيجعؿ منيا شخصية الرجؿ 

. الكامؿ، كمف ثـ يفجرىا فيو، ليذىب بكؿ فضؿ لو مف أجميا
كمف ىذا القبيؿ ما يككف مف بعض الدعاة الذيف يتخذكف الدعكة كسيمة 

ف كانت مكاقفيـ كآراؤىـ خاطئة   .لتثبيت مكاقفيـ ، كتدعيـ آرائيـ كا 



(1/79 )

 

يختصـ اثناف حكؿ فكرة ما، أك حكؿ أمر معيف، فما يككف مف أحدىما إال 
إف فبلنا اعترض : أف يذىب إلى أصحابو، الذيف يؤمنكف بفكره، كيقكؿ ليـ 

عمي، أك عمينا، كما يككف منيـ إال أف يقاطعكه، بؿ يذمكه، دكف أف يعرفكا 
كجو اعتراضو، كدكف أف يناقشكا رأيو، أك يسمعكا كبلمو،بؿ لمجرد سخط 

اعتراضو، فجعمكا مف أنفسيـ إمعة يأباىا اإلسبلـ ، . فبلف عميو، أك لمجرد
كيأباىـ الخمؽ اإلسبلمي الكريـ ،كلقد حفظكا جميعا أف اهلل عاتب نبيو داكد 
إذ تسرع بالحكـ في مسألة النعاج، دكف أف يسمع مف الخصـ كعرفكا جميعان 

. أف ىذه عصبية يمقت اإلسبلـ عمييا
كأدرككا جميعان أننا يجب عمينا أف نبني آرائنا في الرجاؿ عمى قكاعد العقؿ 

. كالديف، ال عمى قكاعد العاطفة كاليكل 
ف ىذا الميزاف يقكؿ ال يمكف أف ينقمب الرجؿ، كبمحظة كاحدة، مف : كا 

صديؽ إلى عدك، دكف أف يحدث أم تغير في فكره أك دينو، بؿ لمجرد أنو 
. رأل رأيا يخالؼ رأم مف يحب، أك اعترض عميو

كتزداد الشقة، كيتسع الخبلؼ، كينقض العدك فيفتؾ بالفريقيف، بعد أف تفرقا، 
. ففشبل، فذىبت ريحيما

لسردت مف الكقائع ؛ كلكال أف الظركؼ ال تسمح لي بالكبلـ التفصيمي 
كاألرقاـ ما يشيب لو رأس الداعية مما يعانيو إخكتنا المسممكف في الدعكة 

. اليـك
اإلنصاؼ . . اإلنصاؼ

كلذلؾ يجب عمينا جميعان أف نتحمى بفضائؿ اإلنصاؼ ، كأف نعمـ أف 



األشخاص ذاىبكف ، كأف الديف باؽ ، كأف األشخاص محككمكف ، كأف 
الشرع حاكـ ، كأف كؿ إنساف يؤخذ منو كيرد عميو إال صاحب الدعكة عميو 

السبلـ ، كال يجكز بحاؿ مف األحكاؿ أف يككف المرء إمعة ، إف أحسف 
ف أساءكا أساء، فما جاء اإلسبلـ إال لينقذنا مف العصبية  الناس أحسف ، كا 

كيبعدنا عف اليكل كاهلل المكفؽ كاليادم إلى سبيؿ الرشاد 
 * * *

 النساء كالحمي
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مف سمفنا بعممائو كعامتو ، كمما – بعممائو كعامتو – إف مما أدركو خمفنا 
ىك معمـك بالبديية مف ديننا، كمما ال يخفى عمى البعيديف عف الشرع عبلكة 

عف القريبيف منو، أف الشارع الحكيـ أباح إلناثنا حمية الذىب كالفضة 
. كحرَّميا عمى ذككرنا ، بالتفاصيؿ المعركفة ، كالضكابط المحدكدة 

عمى ىذا دلَّت األحاديث النبكية القكلية كالفعمية كعميو دؿَّ ما أثر عف 
. السمؼ الصالح كعميو اتفقت األمة اإلسبلمية 

قدمت عمى النبي : ركل أبك داكد في سننو عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت
صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ حمية مف عند النجاشي، أىداىا لو، فييا خاتـ 

فأخذه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو : مف ذىب، فيو فص حبشي، قالت
ك سمـ بعكد معرضان عنو، أك ببعض أصابعو، ثـ دعا أمامو بنت أبي 

". تحمي بيذا يا بنية: " العاص بنت ابنتو زينب ، فقاؿ 
كعزاه لمسند أبي بكر، عف زينب بنت نبيط، عف " المطالب العالية " كفي 

أكصى أبك أمامو أسعد بف زرارة إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل : " جاب، قالت 



: عميو ك آلو ك سمـ بأمي كخالتي ، فأتاه حمي فيو ذىب كلؤلؤ ، يقاؿ لو 
الرعاث ، فحبلىف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ مف تمؾ الرعاث، 

فأدركت ذلؾ الحمي الرعاث، فحبلىف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك 
" قاؿ الييثمي في ". سمـ مف تمؾ الرعاث فأدركت ذلؾ الحمي عند أىمي 

. كركاه الطبراني في عدة أسانيد ، كمف ثـ حسف أحدىا " مجمع الزكائد 
. القرط مف حمي األذف : كاحدتيا رعثة ، كىي : كالرعاث 

كركل الترمذم ، كالنسائي عف أبي مكسى األشعرم أف رسكؿ اهلل صمى اهلل 
حـر لباس الحرير كالذىب عمى ذككر أمتي )): عميو ك آلو ك سمـ قاؿ 

. ىذا حديث حسف صحيح : قاؿ الترمذم ( . (كأحؿ لنسائيا 
ي اهلل عنو قاؿ  : كركل أبك داكد كالنسائي ، عف عمي بف أبي طالب رضو

رأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ أخذ حريران فجعمو في يمينو، 
. كذىبا فجعمو في شمالو، ثـ قاؿ إف ىذيف حراـ عمى ذككر أمتي 

ففي ىذه األحاديث مف كضكح الداللة ، كظيكر النص ما يكفي لمقكؿ بحؿ 
الذىب كالفضة لمنساء مطمقان،دكف حاجة إلى بياف كتفصيؿ،أك شرح 

 ((لمف كاف لو قمب أك ألقى السمع كىك شييد  ))كتحميؿ،
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كركل أحمد ، كأبك داكد ، كالترمذم ، كالدار قطني ، كالمفظ ألبي داكد ، 
عف عمرك بف شعيب رضي اهلل عنو ، عف أبيو ، عف جده ، أف امرأة أتت 
النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ كمعيا ابنة ليا ، كفي يد ابنتيا مسكتاف 

ال ، قاؿ : قالت  ((أتعطيف زكاة ىذا ؟  )): غميظتاف مف ذىب ، فقاؿ ليا 
فحذفتيما : أيسٌرؾ أف يسكرؾ اهلل بيما يـك القيامة سكاريف مف نار ، قاؿ : 



. ىما هلل كلرسكلو : ، فألقتيما إلى النبي كقالت 
كلفظ الترمذم كالدار قطني، أف امرأتيف أتتا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو 

( (أتؤدياف زكاتو ؟ : " ك سمـ كفي أيدييما سكاراف مف ذىب ، فقاؿ ليما 
أتحباف أف : " ال ، فقاؿ ليما رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ : قالتا 

" . فأديا زكاتو : " ال ، قاؿ : قالتا " يسكركما اهلل بسكاريف مف نار ؟ 
دخؿ عمي : قالت - كالدا رقطني عف عائشة زكج النبي : كأخرج أبك داكد 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ فرأل في يدم فتختاف مف كىًرؽ ، 
صنعتيف : فقمت" ما ىذا يا عائشة ؟" صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ : فقاؿ 

ال ،أك ما شاء اهلل، : أتؤديف زكاتيف ؟ قمت: أتزيف لؾ يا رسكؿ اهلل ، قاؿ 
" . ىي حسبؾ مف النار:"قاؿ 

تجعميا المرأة في أصابع رجمييا ، كربما : حمقة ال فص ليا : كالفتخة 
. كضعتيا في يدىا 

دخمت : كركل أحمد بإسناد حسف عف أسماء بنت يزيد رضي اهلل عنيا قالت
أتعطياف زكاتو : " أنا كخالتي عمى النبي، كعمينا أسكرة مف ذىب، فقاؿ لنا

أما تخافاف أف يسكركما اهلل أسكرة مف نار  )): ال ، فقاؿ : فقمنا : قالت " ؟
( . (، أديا زكاتو 

كركل البخارم عف النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ أنو قاؿ لمنساء في 
" . تصدقف كلك مف حميكف : " مكعظتو إياىف 

كفي ىذه األحاديث أيضا ، ما يدؿ داللة كاضحة عمى أف رسكؿ اهلل صمى 
اهلل عميو ك آلو ك سمـ أقر النساء عمى اتخاذ الحمي مف الذىب كالفضة زينة 

يتزيف بو ، سكاء أكاف سكارا ، أـ خاتما، أـ قرطا ، أـ طكقا ، كأمرىف أف 
نما حـر عمييف  يتصدقف منو ببعضو، كلك كاف حراما لنياىف عنو مطمقا، كا 



كيزيد ىذا كضكحا . اتخاذه مع عدـ دفع زكاتو ، كلـ يأمرىف بتركو كتجنبو 
. 
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كنت ألبس أكضاحان مف : ما ركاه أبك داكد بإسناد حسف عف أـ سممة قالت 
ما بمغ أف يؤدم زكاتو : " يا رسكؿ اهلل ، أكنز ىك ؟ فقاؿ : ذىب ، فقمت 

كلـ ينييا عميو الصبلة كالسبلـ عف لبسو ، كلـ يحرمو " فزكي ، فميس بكنز 
. عمييا ، بؿ أباحو ليا إف زكتو إذا بمغ ما تجب فيو الزكاة 

ركل مالؾ في المكطأ ، عف عبد الرحمف بف القاسـ ، عف أبيو ، عف 
عائشة رضي اهلل عنيا أنيا كانت تحمي بنات أخييا ، يتامى في حجرىا، 

. ليف الحمي، فبل تخرج منو الزكاة 
. كىذا إسناد صحيح عف عائشة 

– رضي اهلل عنيا – كركل الدار قطني بإسناده عف أسماء بنت أبي بكر 
. أنيا كانت تحمي بناتيا الذىب كال تزكيو نحكان مف خمسيف ألفان 

كقد اختمؼ السمؼ مف الصحابة، كالتابعيف كاألئمة المجتيديف، في كجكب 
الزكاة عمى الحمي المباح، بعد أف اتفقكا عمى جكاز اتخاذه كاستعمالو لمنساء 

دكف الرجاؿ، كىـ عمى كثرتيـ لـ ينقؿ عف كاحد منيـ تحريمو بؿ الذيف 
: نقمت عنيـ اإلباحة كىـ

عمر بف الخطاب ، كعبد اهلل بف عباس ، كعبد اهلل بف مسعكد ، كعبد اهلل 
بف عمرك بف العاص ، كسعيد بف المسيب ، كعطاء ،كسعيد بف جبير ، 
كعبد اهلل بف شداد ، كميمكف بف ميراف ، كابف سيريف ، كمجاىد ، كجابر 
بف زيد ، كالزىرم، كسفياف الثكرم ، كأبك حنيفة ، كابف المنذر ، كعبد اهلل 



بف عمر ، كجابر بف عبد اهلل ، كأسماء ابنة أبي بكر ، كعائشة ، كالشعبي 
سحاؽ ، كاإلماـ  ، كالقاسـ بف محمد ، كمالؾ ، كأحمد بف حنبؿ ، كا 

. الشافعي رضي اهلل عنيـ 
كلـ ينقؿ إلينا عف أحد مف أئمة المسمميف أنو قاؿ بحرمة الذىب كالفضة 

 .حميان عمى النساء، كال نعرؼ خبلفا في جكاز استعماليف لو
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أجمع المسممكف عمى أنو  )) : 36 / 6" المجمكع " قاؿ اإلماـ النككم في 
يجكز لمنساء لبس أنكاع الحمي مف الفضة ، كالذىب جميعان ، كالطكؽ ، 
كالعقد ، كالخاتـ، كالسكار ، كالخمخاؿ ، كالتعاكيذ ، كالدماج ، كالقبلئد ، 

كالمخانؽ ، ككؿ ما يتخذ في العنؽ كغيره ، ككؿ ما يعتد لبسو ، كال خبلؼ 
( . (في شيء مف ىذا 

كيباح لمنساء مف حمي  : " 609/ 2" المغني "كقاؿ ابف قدامة الحنبمي في 
الذىب كالفضة كالجكاىر كؿ ما جرت عادتيف بمبسو، مثؿ السكار ، 

كالخمخاؿ، كالقرط ، كالخاتـ ، كما يمبسنو عمى كجكىف ، كفي أعناقيف ، 
" . كأيدييف ، كأرجميف ، كآذانيف، كغيره 

كأما باب المباس، فإف  : " 64/ 25" فتاكاه " كقاؿ اإلماـ ابف تيمية في 
" . لباس الذىب كالفضة يباح لمنساء باالتفاؽ 

بؿ ذىب ابف تيمية إلى التسامح في يسير الذىب التابع لغيره في حؽ 
الرجاؿ، إذا كاف الذىب مقطعان كالطرز كغيره، كعزاه ألصح القكليف في 

. مذىب أحمد 
جماع األمة  كال أظف أننا بعد ىذا الذم ذكرناه مف الحديث، كاألثر، كا 



بحاجة إلي دليؿ آخر عمى جكاز استعماؿ الذىب كالفضة بكافة طرؽ 
. الستعماؿ كأنكاعو في حؽ النساء دكف الرجاؿ

كلكف العجب كؿ العجب مف رجؿ يضرب عف كؿ ىذه األحاديث كاآلثار، 
كعف إجماع األمة، كيذىب مذىبان لـ يكافقو أحدان مف سمؼ األمة كال خمفيا 
عميو، فيذىب إلى حرمة التحمي بالذىب عمى النساء أال كىك األستاذ محمد 

 الطبعة الثالثة ، 132ص " آداب الزفاؼ " ناصر الديف األلباني في كتابو 
: حيث يقكؿ فيو 

كاعمـ أف النساء يشتركف مع الرجاؿ في تحريـ خاتـ الذىب عمييف كمثمو " 
ثـ ذىب يستدؿ عمى ما ذىب إليو بما ال " السكار، كالطكؽ مف الذىب 

داللة فيو مما سنبينو بعد قميؿ، كذيؿ كبلمو بحثان مستقبلن ، نبيف فيو حقيقة 
 .اإلجماع ، كمرتبتو في مصادر التشريع 
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كأظف أف شيكة اإلتياف بالجديد كلك كاف مخالفان لمحؽ كالكاقع ، قد جمحت 
ببعض الناس إلى رككب الصعب، كاقتحاـ المشاؽ، كلك رحمكا أنفسيـ 

كأخمصكا هلل نيتيـ، كأنصفكا، كتكاضعكا، ألراحكا أنفسيـ مف عناء التخبط 
. في ديف اهلل مما قد يؤدم بيـ إلى الميالؾ 

فإف ما استشيد بو مف زعـ حرمة الذىب عمى النساء مما ركل عف رسكؿ 
. الميصمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ مف أحاديث ال داللة فيو كما سنبينو 

فقد ركل أبك داكد كالنسائي بإسناد جيد عف أسماء بنت يزيد رضي اهلل عنيا 
أيما امرأة تقمدت قبلدة : " ػ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ قاؿ

مف ذىب قمدت في عنقيا مثميا مف النار يـك القيامة، كأيما امرأة جعمت في 



" . أذنيا خرصان مف ذىب جعؿ في أذنيا مثمو مف النار يـك القيامة 
أف رسكؿ اهلل – رضي اهلل عنو – كركل أبك داكد كغيره عف أبي ىريرة 

مف أحب أف يحمؽ حبيبو حمقة مف  )): صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ قاؿ 
نار فميحمقو حمقة مف ذىب ، كمف أحب أف يطكؽ حبيبو طكقان مف نار 

( . (فميطكقو طكقان مف ذىب ، كلكف عميكـ بالفضة فالعبكا بيا 
كركل النسائي عف عقبة بف عامر أف رسكؿ اهلل كاف يمنع أىمو الحمية 

إف كنتـ تحبكف حمية الجنة كحريرىا، فبل تمبسكىا في  )): كالحرير كيقكؿ
 (.(الدنيا 
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جاءت ىند بنت ىبيرة رضي : كركل النسائي عف ثكباف رضي اهلل عنو قاؿ 
– أم خكاتيـ ضخاـ – اهلل عنيا إلى رسكؿ اهلل في يدىا فتخ مف ذىب 

فجعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ يضرب يدىا ، فدخمت عمى 
تشكك إلييا الذم صنع بيا رسكؿ اهلل صمى اهلل – فاطمة رضي اهلل عنيا 

: عميو ك آلو ك سمـ ، فانتزعت فاطمة سمسمة في عنقيا مف ذىب ، قالت 
: ىذه أىداىا أبك حسف، فدخؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ فقاؿ

يا فاطمة ، أيغرؾ أف يقكؿ الناس ابنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،  ))
رضي اهلل – ثـ خرج كلـ يقعد، فأرسمت فاطمة ( (كفي يدؾ سمسمة مف نار 

بالسمسمة إلى السكؽ، فباعتيا، كاشترت بثمنيا غبلما، كقاؿ ميرَّةي – عنيا 
عبدان ، كذكر كممة معناىا، فأعتقتو، فحدث بذلؾ النبي صمى اهلل عميو 

الحمد هلل الذم أنجي فاطمة مف )): كسمـ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ فقاؿ 
كركل النسائي عف معاكية أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك ( . (النار



. سمـ نيى عف لبس الذىب إال مقطعان 
فيذه األحاديث كما شابييا مف األحاديث التي تدؿ بظاىرىا عمى تحريـ 
الحمي عمى النساء ، معارضة باألحاديث الصحيحة التي ذكرناىا آنفان، 

كالتي اعتضدت بإجماع األئمة مف الصحابة كالتابعيف كاألئمة المجتيديف، 
كلذلؾ كجب تأكيؿ ىذه األحاديث التي تدؿ بظاىرىا عمى التحريـ ، لمتكفيؽ 

بينيا كبيف األحاديث التي تعارضيا كالتي ىي أقكل منيا العتضادىا 
بإجماع األمة الذم يعد المصدر الثالث مف مصادر التشريع بعد القرآف 

. كالسنة 
كىذه  : ((الترغيب كالترىيب  ))كلذلؾ قاؿ اإلماـ الحافظ المنذرم في كتابو 

األحاديث التي كرد فييا الكعيد عمى تحمي النساء بالذىب تحتمؿ كجكىان مف 
: التأكيؿ 
: أحدىا

. أف ذلؾ منسكخ، فإنو قد ثبت تحمي النساء بالذىب
: الثاني 

أف ىذا في حؽ مف ال يؤدم زكاتو ، دكف مف أداىا ، كيدؿ عمى ىذا 
، 7 ، 6 ، 5حديث عمرك بف شعيب ، كعائشة ، كأسماء أم األحاديث 

. التي ذكرناىا آنفان 
 :الثالث
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أنو في حؽ مف تزينت بو كأظيرتو، كيدؿ ليذا ما ركاه النسائي ، كأبك داكد 
: ، عف ربعي بف خراش ، عف امرأتو ،عف أخت لحذيفة، أف رسكؿ اهلل قاؿ 



يا معشر النساء ، ما لكف في الفضة ما تحميف بو ، أما إنو ليس منكف  ))
. كأخت حذيفة اسميا فاطمة ( (امرأة تتحمى ذىبان كتظيره إال عذبت بو 

. باب الكراىة لمنساء في إظيار حمي الذىب : كقاؿ النسائي 
: الرابع 

أنو إنما منع منو في حديث األسكرة كالفتخات لما رأل مف غمظو، فإنو 
. اىػ . مظنة الفخر كالخيبلء ، كبقية األحاديث محمكلة عمى ىذا 

" زىر الربي عمى المجتبى " كقاؿ اإلماـ جبلؿ الديف السيكطي في كتابو 
شرح سنف النسائي ، عند الكبلـ عمى أحاديث الباب الذم فيو حرمة الذىب 

إف ىذيف حراـ  ))ىذا منسكخ بحديث : عمى النساء مما ركيناه قبؿ قميؿ 
كاف في " : ناسخو " ، قاؿ ابف شاىيف في ( (عمى ذككر أمتي حؿ إلناثيا 

أكؿ األمر يمبس الرجاؿ خكاتيـ الذىب كغير ذلؾ ، ككاف الحظر قد كقع 
عمى الناس كميـ ، ثـ أباحو رسكؿ اهلل لمنساء دكف الرجاؿ ، فصار ما كاف 

. عمى النساء مف الحظر مباحان ليف ، فنسخت اإلباحة الحظر 
. ا ىػ .“إجماع المسمميف عمى ذلؾ " كحكي النككم في شرح مسمـ 

كما أسمفنا ، " الفتاكل "كممف نقؿ اإلجماع أيضان ابف تيمية في : قمت 
. كالبييقي في السنف ، كابف حجر في الفتح 

كلكال اإلجماع لكاف الظاىر أف  )): كقاؿ السندم في حاشيتو عمى النسائي 
أكالن كاف الذىب حبلالن لمكؿ ، ثـ أبيح لمنساء دكف الرجاؿ ، ثـ حـر : يقاؿ 

 .أىػ ( . (عمى النساء أيضان 
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فانظر إلى دقة ىذا اإلماـ ، كانظر إلى عممو ، فاإلجماع مف مصادر 
التشريع التي ال يجكز الخركج عنيا كلك لـ يقترف بدليؿ شرعي ، كما ىك 
مقرر عند عمماء األصكؿ ، فكيؼ بو إذا اقترنت بو عشرات األحاديث 

الصحيحة الدالة عمى ما دؿ عميو كلكنيا العصبية المفرطة كال يسعنا نحف 
في خضـ التيارات العنيفة التي تجتاح مجتمعنا اإلسبلمي كقد درس العمـ، 
عجاب كؿ ذم رأم  كفشا الجيؿ ، كرأينا الشح المطاع ، كاليكل المتبع ، كا 

نا إليو : " برأيو إال أف نقكؿ ما أمرنا اهلل بو عند نزكؿ المصائب  إنا هلل كا 
" . راجعكف 

: كفي ختاـ ىذا البحث نعكد فنقكؿ 
إف التحمي بالذىب كالفضة جائز لمنساء مطمقا ، ال فرؽ بيف المقطع منو 
كالمتصؿ ، فاألحاديث الكاردة في حمو عامة، لـ تخص نكعا دكف نكع ، 

كما كرد منيا في جكاز المقطع فقط يحمؿ عمى المحامؿ التي ذكرناىا عف 
. المنذرم كالسيكطي آنفان 

كسكاء في الحمي ما كاف مف الحمي في اليد، أـ العنؽ، أـ األذف، أـ غير 
ذلؾ إال أننا نقكؿ إف اإلسراؼ في استعماؿ الحمي حراـ ، ال ألنو ذىب أك 

نما ألنو سرؼ كتبذير ، كقد قاؿ تعالى  ًإفَّ اٍلميبىذًِّريفى كىانيكٍا [: فضة ، كا 
كالسرؼ ليس لو ضابط في الشرع كال في  {27/اإلسراء} ]ًإٍخكىافى الشَّيىاًطيفً 

المغة ، كلذلؾ يرجع فيو إلى العرؼ كما ىك مقرر في القكاعد الفقيية العامة 
 .

" الفتاكل " كأخيران إليؾ ما قالو إماـ السمفية كحامؿ لكائيـ ، ابف تيمية في 
25/64 : 
كباب المباس أكسع مف باب اآلنية، فإف آنية الذىب كالفضة تحـر عمى " 

فإف لباس الذىب كالفضة يباح لمنساء : الرجاؿ كالنساء، كأما باب المباس



باالتفاؽ، يباح لمرجؿ ما يحتاج إليو مف ذلؾ ، كيباح يسير الفضة لمزينة، 
ككذلؾ يسير الذىب التابع لغيره، كالطرز كنحكه في أصح القكليف في 

. ا ىػ . مذىب أحمد كغيره، فإف النبي نيى عف الذىب إال مقطعان 
. كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف 

* * * 
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 210 / 6دائرة معارؼ القرف العشريف  (1)
.  ـ 1994صدر عف دار البشائر اإلسبلمية ، بيركت ، في  (2)

المتفييقكف كالسنة النبكية 
لـ يقؼ التفييؽ عند حد الجرأة عمى الفتكل في كاقعة معينة ، أك الكبلـ 
عمى حكـ معيف ، أك التيكـ ببعض اجتيادات األئمة ، عمى ما بيناه في 

. الفقرات السابقة
نما تعداه إلى أصكؿ اإلسبلـ األصمية ، فتجرأ بعض الزنادقة عمى كتاب  كا 

. اهلل ، كنادكا بحذؼ بعض الكممات مف القرآف 
كعمد بعضيـ اآلخر إلى تفسيره تفسيران باطنيان، حسبما تمميو الشيكة، كيبعث 
عميو اليكل ، سكاء أكاف في بعض آياتو ، أـ في كؿ اآليات، كعمد فريؽ 

ثالث إلى محاكلة التسمؿ لكتاب اهلل عف طريؽ ظاىرة باطمة زعميا في 
كتاب اهلل ، بيرت كثيران مف الناس في بدايتيا ، أراد مف خبلليا الكصكؿ 

إلى إثبات مذىب البيائية الباطؿ، كمحمد رشاد خميفة في أكذكبة اإلعجاز 



، كالتي فتف بيا كثيران مف الناس، كأراد مف خبلليا 19العددم في رقـ 
لحاده في مذىبو البيائي  . تحريؼ القرآف الكريـ لصالح كفره كا 

( . 1)ككنت كهلل الحمد مف أكائؿ مف تنبو ليذه األكذكبة ، كبينت بطبلنيا 
كتجرأ بعض المتفييقيف عمى سنَّة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ ، 
كأخذكا يطعنكف بيا ، بكؿ ما لدييـ مف كسائؿ ، كما عندىـ مف إمكانيات ، 
فتكممكا عمى تدكينيا، كعمى دكاكينيا، كعمى ركاتيا، كعمى أسانيدىا، كعمى 

متكنيا، حيث لك جمع ما قيؿ فييا لظير مف خبللو أنو ال يجكز العمؿ 
. بالسنة ، كىك المراد مف كؿ تمؾ الطعكف التي كجيت إلييا 

كىذا مف دىاء األعداء ، ألنيـ لك دكنكا كؿ طعكنيـ ، ككجيكىا دفعة كاحدة 
إلى السنة، عمى لساف إنساف كاحد ، ألدل إلى ثكرة العامة كالخاصة عمييا 

. كعمى كاتبيا ، كلباءت المحاكلة بالفشؿ 
كلكنيـ جزئكا ىجكميـ كطعكنيـ عمى الزماف، كالمكاف ، كاألشخاص، إما 

ما باإليحاءات الباطمة ، كالتمقيف المنحرؼ   .بالعمالة المباشرة، كا 
(1/89 )

 

كىكذا أصبحنا نسمع كؿ يـك عف شبية جديدة في سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل 
عميو ك آلو ك سمـ تدعك إلى ترؾ العمؿ بيا ، أك عمى األقؿ تدعك إلى 

. تقميصيا كقصرىا عمى بعض جكانب الحياة 
ف كانت أك ىي مف بيت العنكبكت إال أنيا قد تجد قمبان  كىذه الشبية كا 

بطاليا ، كبياف ما فييا  فارغان، كعقبلن ساذجان فتستقر فيو، كلذلؾ كجب ردىا كا 
. مف الزيؼ كالضبلؿ 

كىذا المقالة رد عمى نمكذج مف نماذج الجرأة عمى سنة رسكؿ اهلل صمى 



اهلل عميو ك آلو ك سمـ ، نفثيا قمـ متفييؽ مغمكر، خبلصتيا دعكة إلى 
إخضاع سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ في جميع مصادرىا ، 

لمعقؿ البشرم ، عمى ما سنراه في – حتى كلك كانت في الصحيحيف 
(. 2)الدعاكل التي قدـ بيا مقالتو 

: أمكرا ىي – المكقؼ اليـك – لقد زعـ تحت عنكاف 
أف أكثر المؤلفات في عمـ الحديث كالتي تعدك اآلالؼ قد جعمت ميمة 

الباحث جد عسيرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ قد قاؿ في 
. مجاؿ المعامبلت أقكاالن باجتياده الخاص كأنيا تحتمؿ الخطأ

إنما كاف مف قبيؿ " احفكا الشارب كأعفكا المحى " أف مثؿ قكلو عميو السبلـ 
. الرأم كاإلرشاد ال مف قبيؿ التشريع 

أف فقياء الحنفية كالمالكية كالشافعية قد خالفكا األحاديث ، المتفؽ عمى 
. صحتيا في مئات المسائؿ كلـ يعتبر أحد منيـ مخالفا ألصؿ الديف 

أف جميكر العمماء يكتفي بالصحيحيف البخارم كمسمـ عممان بأنيما ال 
. يحكياف كؿ الصحيح 

أشار إلى انتقاد بعض العمماء لمصحيحيف كقدـ ليذا بأنيما ليسا معصكميف 
. ىما كركاتيما مف الخطأ ، إشارة إلى أخطائيما 

زعـ أف بعض األحاديث التي حكـ ليا المسممكف بالصحة، كركاىا أئمة 
الحديث في صحاحيـ ليست مف أقكالو عميو السبلـ، كأنيا تسيء لئلسبلـ 

. كعدد بعضيا مع أنو في الصحيحيف 
طالب بكضع صحيح عصرم يجمع كؿ األحاديث الصحيحة التي لـ ترد 

في الصحيحيف عمى أف يجنب تمؾ األحاديث التي كردت في الصحيحيف ، 
. كالتي تسئ إلى اإلسبلـ 



كنحف ال يسعنا إزاء ىذه المزاعـ الباطمة إالَّ أف نرد عميو ردان مكضكعيان نبيف 
 .مف خبللو خطأه كنعيد بو الحؽ إلى نصابو 
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إال أف أكثر ىذه : لقد عاب أكثر المؤلفات في عمـ الحديث فقاؿ  – 1
المؤلفات التي تعدك اآلالؼ قد جعمت ميمة الباحث جد عسيرة ، كيزيد 

. األمر صعكبة أف مف األحاديث ما صحت متكنو كلـ تصح أسانيده 
إف صعكبة البحث في كتب الحديث ليس راجعان إلى ذات الكتب : كنقكؿ 

بدليؿ أف عمماء المسمميف عمى مر العصكر كالدىكر منذ أكثر مف ألؼ 
عاـ حتى اآلف كىـ يرجعكف إلى ىذه الكتب، كيبحثكف فييا كيستنبطكف 

منيا، كلـ نجد كاحدا منيـ زعـ أنيا كانت عقبة في سبيؿ بحثو، أك ما نعان 
لو مف الكصكؿ إلى غايتو، ألنيـ كانكا قد درسكىا كفيمكىا كطبقكىا في 

كاقع حياتيـ، كمف ثـ حفظكىا حتى أصبحت في ذاكرتيـ ببداىة الفاتحة في 
. ذاكرتنا، كىذا شأف الباحث في عمـ يريد معرفتو كاإلحاطة بو 

نما ترجع الصعكبة في أيامنا ىذه إلى بعدنا عف كتب الحديث كمذاكراتيا  كا 
تقانيا ، كال يجكز لنا كاألمر ىذا أف نعيب كتب الحديث  كحفظيا ، كا 

كنصفيا بأنيا جعمت ميمة الباحث جد عسيرة بؿ اإلنصاؼ أف نعيب أنفسنا 
كنصفيا بالعجز كالقصكر، مما أدل إلى قصكرنا عف إدراؾ أمانينا، فأنا إذا 
ما أردت أف أبحث عف مسألة في عمـ الطب في أحد كتبو مثبلن ، ثـ بطأت 

إف كتب الطب : بي ىمتي عف الكصكؿ إلى مسألتي ال يجكز لي أف أقكؿ 
إنني ال أعرؼ : جعمت ميمة الباحث فيو جد عسيرة ، بؿ يجب أف أقكؿ 

كيفية البحث فيو ألني لـ أسمؾ سبيمو كلـ أرد مكارده كلذلؾ يمزمني أف أسأؿ 



طبيبان عميمان عنيا كفي ىذه الحالة سيطمعني عمى المسألة بكؿ ما فييا ، 
كىك مغمض العينيف مطمئف القمب كاثؽ مف الكصكؿ إلييا كالعثكرعمييا، 

ثقة المحدثيف عندما يبحثكف عف حديث أك بحث في كتاب مف كتبو 
كمصنؼ مف مصنفاتو فإنيـ يصمكف إليو دكف جيد أك عناء كبكؿ بساطة 

 .كيسر 
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كيزيد األمر صعكبة أف مف األحاديث ما صحت متكنو كلـ : كأما قكلو 
ف سممت مف الطعف ركايتو  تصح أسانيده كما أف منيا ما أشكمت متكنو كا 

فيذا كبلـ ال أشـ منو إال رائحة التشكيؾ فيما لدينا مف أحاديث رسكؿ اهلل – 
صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ ، ككأف المراد بو أنو ليس ثـ ضابط يرجع إليو 

فإنا ال نعرؼ عممان عني بو . . . في معرفة الصحيح مف غيره كىييات 
العمماء كعمـ الحديث ، كال نعرؼ عممان كضعت لو الضكابط كالمكازيف 

الدقيقة كالعمـ الذم نبحث فيو عف صحيح أقكاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
ك آلو ك سمـ كسقيميا 

كما أشار إليو مف األحاديث التي صحت متكنيا كلـ تصح أسانيدىا كبلـ 
ال يمتفت إليو ، فيي عمى قمة عددىا كندرة كجكدىا لـ يتركيا العمماء تبعان 
طناب ، لـ يترككا  نما تكممكا عمييا بإسياب كا  مكانياتو ، كا  ألىكاء الباحث كا 

ليا مجاالن لتعقيد أك تشكيؾ ، فبينكا العمة التي مف أجميا ارتقت ىذه 
األحاديث إلى الصحة مف قرينة تكجب ذلؾ ، كتمقي األمة ليا بالقبكؿ خمفا 
عف سمؼ ، أك غير ذلؾ مف األمكر مما يطكؿ شرحو ، كمما فاضت بو 

كتب الحديث كمصطمحو ، كمما يرجع إلى قكاعد مضبكطة مطردة ، ككيؼ 



عممنا أف ىناؾ أحاديث صحت متكنيا رغـ ضعؼ أسانيدىا لكال تنبيو 
ذا كاف األمر كذلؾ فما ىك كجو الصعكبة ،  العمماء عمييا كذكرىـ ليا ، كا 

؟؟ .. كالتعقيد فييا 
ككؿ ما يقاؿ في ىذا يقاؿ في نظيره مف األحاديث التي صحت أسانيدىا 

. كأشكمت متكنيا كىي أقؿ مف األكلى عمى قمة أحاديثيا 
فأيف الصعكبة كأيف ما يزيد األمر صعكبة، كأحاديث رسكؿ اهلل صمى اهلل 
عميو ك آلو ك سمـ كفمؽ الصبح قد بذؿ العمماء فييا مف الجيد الجييد في 
التحقيؽ كالضبط ، كالتدقيؽ ، كالتنقيح ما جعمنا ننظر إلييا ككأنيا تخرج 

كىذا ما .. مف فـ الرسكؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ دكف ريبة أك شؾ 
. يشيد بو أعداء المسمميف قبؿ أف يشيد لو المسممكف 

كما الصعكبة إذان إال في ذىف مف قدَّرى اهلل لو أف يككف عاجزان عف بمكغ 
 .الغاية التي يستطيع بكاسطتيا البحث كالتنقيب 
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زعـ كاتب المقاؿ أف الرسكؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ كاف يقكؿ  – 2
أشياء في مجاؿ المعامبلت مف قبيؿ اإلجياد الخاص الذم يحتمؿ الخطأ ، 

كما أنو في مجاؿ المعامبلت ما زاؿ يختمط : فقاؿ تتمة لكبلمو السابؽ 
األمر بيف ما قالو الرسكؿ اجتيادان خاصان يحتمؿ الخطأ كالنيي عف تأبير 

رشادان ال لمتشريع ، كبيف ما قالو تشريعان ممزمان كىك  النخؿ كبيف ما قاؿ رأيان كا 
. الكثير 

كالذم ييمنا ىنا ىك الفقرة األكلى ،كأما الثانية فسأتكمـ عمييا في الفقرة 
كقبؿ الخكض فييا أقدـ ليا بمقدمة حكؿ إجياده عميو السبلـ ، : الثالثة 



: فأقكؿ 
ذىب جميكر المسمميف مف الفقياء كاألصكلييف إلى أنو عميو السبلـ كاف 

يجكز لو اإلجياد في الحكادث كسائر األنبياء ، كىك مذىب الشافعي كأكثر 
أصحابو ، كأحمد ، كالقاضي أبي يكسؼ مف األحناؼ، كالقاضي عبد 

 4)الجبار كأبي الحسيف البصرم مف المعتزلة ، كأختاره اآلمدم في اإلحكاـ 
، كابف الحاجب في المنتيى كالمختصر ، كالبيضاكم تبعا لمرازم  ( 134/

كىك اختيار اإلماـ الشيرازم كما في التبصرة  ( 169 / 3 )كما في اإلبياج 
كمف الناس مف جكزه في أمكر الحرب دكف غيرىا  . ( 76ص  )،كالممع 

 ( . 143 / 4)كاألحكاـ الشرعية ، كما في اإلحكاـ 
ال يجكز لو اإلجياد ما داـ راجيان لمكحي اذ ىك : كفصؿ األحناؼ فقالكا 

 ( . 183 /4 )مأمكر بانتظاره ، كما في تيسير التحرير 
كذىب قـك إلى منعو مطمقان ، كبو قاؿ بعض المعتزلة كأبي عمي الجبائي 

 ( . 143 /4)كابنو أبي ىاشـ ،كما في اإلحكاـ 
كالجميكر القائمكف بالجكاز قد اختمفكا ىؿ كقع منو اجتياد أـ ال ؟ 

. فذىب أكثرىـ إلى أنو قد كقع كمنيـ الشيرازم كاآلمدم كابف الحاجب 
كمنيـ مف أنكر كقكعو ، كتكقؼ المحققكف كما قاؿ ابف السبكي في اإلبياج 

(3/169 . ) 
كالقائمكف بالكقكع قد اختمفكا ، ىؿ كاف الخطأ جائزان عمى النبي صمى اهلل 

 عميو ك آلو ك سمـ في إجياده أـ ال ؟؟
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فذىب بعضيـ إلى أنو ال يجكز عميو الخطأ فيما اجتيد بو مف األحكاـ ، 
كاليو ذىب اإلماـ الرازم كتبعو البيضاكم كاختاره ابف السبكي كأطنب في 

بعد أف  ( 172 / 3)نصرتو ، كشنع عمى مف قاؿ بخبلفو كقاؿ في اإلبياج 
كأنا أطير كتابي أف أحكي فيو قكالن سكل ىذا : صكب القكؿ بأنو ال يخطئ 

. القكؿ ، بؿ ال نحفؿ بو كال نعبأ 
كذىب بعضيـ إلى أنو كاف يجكز عميو الخطأ في اجتياده ، إالَّ أنيـ اتفقكا 
عمى أنو ال يقر عميو ، بؿ ينزؿ الكحي كيرشده إليو ،كيبيف الصكاب فيو ، 
كىك اختيار الشيرازم في كتابيو التبصرة كالممع ، كحكاه اآلمدم عف أكثر 
أصحابو كالحنابمة كأصحاب الحديث كجماعة مف المعتزلة، كمف ثـ اختاره 

كالممع  (162ص )، كالمنتيى  (4/187)ىك كابف الحاجب كانظر االحكاـ 
مصكر في خزانتنا الخاصة عف نسخة  (ب/139/ؽ)، كالتبصرة  (76ص )

(. 2/255)األزىر، كالمستصفي 
كمف خبلؿ ىذه المقدمة الكجيزة نرل أف عمماء األمة قد انقسمكا بيف محيؿ 
لمخطأ عميو كبيف مجيز لو إاٌل أنو يقكؿ بانو ال يقر عميو، كلـ نر كاحدا مف 

إف الرسكلصمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ كاف يجتيد في : عمماء االمة قاؿ
المعامبلت، ككأف اجتياده محتمبل لمخطأ ككاف يقر عميو كال ينبو إليو، إذا 
ألصبح األمر فكضى كالتبس الحؽ بالباطؿ كألصبح المسمـ ال يدرم ىؿ 
أصاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ فيما قاؿ أك أخطأ، كىذا ال 

ف كؿ ما قالو الرسكؿ صمى  يقكؿ بو مسمـ قد خالطت بشاشة اإليماف قمبو كا 
اهلل عميو ك آلو ك سمـ يجب أف تمتـز بو األمة سكاء أكاف عمى طريؽ 

الكجكب، أـ الندب، أـ اإلباحة، أـ الكراىة، أـ التحريـ كأف حادثة التأبير 
حادثة كاحدة قد نبو الرسكؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ عمييا كال يجكز لنا 
أف نقيس بيا غيرىا مف األمكر التى تتعمؽ بالمعامبلت، كلك أف رسكؿ اهلل 



صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ عاد فى السنة الثانية كنيى الناس عف تأبير 
ال سيككنكف  النخؿ لكجب عمييـ أف يمتزمكا أمره كأف يمتنعكا عف تأبيره كا 

 .ممف أعرض عف إتباع شرعو، ككفر برسالتو
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، فميس المراد منو أف "أنتـ أعمـ بأمكر دنياكـ: "كأما قكلو عميو السبلـ
نما ىك إخبار عف  نخالؼ األحكاـ التي يأتينا بيا فيما يتعمؽ بأمكر دنيانا كا 
حادثة قد كقعت تبيف فييا أف الصكاب كاف في عدـ نيييـ عف تأبير النخؿ 

ف كانت لنا في ىذا الحديث كممات لـ  كما ىك الظاىر في الحديث، كا 
نخصص ىذا المقاؿ مف اجميا، آمؿ مف اهلل تعالى إف أمكف في القريب 

. العاجؿ منيا لبياف الحؽ فييا
ال فمك كاف مراده عميو السبلـ أف يترؾ لنا الخيار في أمكر دنيانا مما نراه  كا 

مخالفان لما جاءنا بو كمف اجتياد خاص لو فما معنى إلزامنا بما أمرنا بو 
.. عميو السبلـ مف أمكر المعامبلت التي تتعمؽ بدنيانا؟

أكليست المعامبلت الحالية كالبيع كالشراء كاإلجارة كالرىف كاليبة، كالسمـ، 
حياء المكات، كالقراض، كالكفالة، كالضماف كغير  كالمزارعة، كالمخابرة، كا 

ذلؾ مف أمكر المعامبلت مما ىك متعمؽ بأمكر دنيانا كمما جاءنا بو عميو 
ما عف طريؽ الكحي غير المتمك . السبلـ إما اجتيادان كا 

أفيجكز لمسمـ أف يقكؿ في ىذه المعامبلت، ىذه معامبلت تتعمؽ بأمكر 
نما قاليا عميو السبلـ اجتيادان خاصان منو يحتمؿ  دنيانا كلـ ترد في القراف كا 

الخطأ كلذلؾ سكؼ ال نأخذ بيا كال نعكؿ عمييا؟ 



لقد أجمعت األمة كأصبح مما ىك معمـك مف الديف بالضركرة أف مف يقكؿ 
 .بيذا إنما ىك كافر خارج عف ربقة اإلسبلـ 
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ٌِ صمى  ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ ٌِ فكؿ ما جاءنا عف رسكؿ اهلٌل
اهلل عميو ك آلو ك سمـ يجب عمينا قبكلو كالتسميـ بو كاإلذعاف لو، ميما 

كجدنا فى نفكسنا، كأبصرنا بأعيننا، كسمعنا بآذاننا، إف الحؽ بخبلفو، ألف 
الذم يرسـ لنا طريؽ الحؽ كالباطؿ كيبيف لنا الصكاب مف الخطأ فى مثؿ 
ىذه األمكر ىك الشرع كليس أىكاؤنا كعقكلنا، كما يتراءل لنا أنو الحؽ إنما 

ىك فى الحقيقة باطؿ ما داـ الشرع بخبلفو، الف الشرع ال يخالؼ الحؽ 
كِّميكؾى ًفيمىا [: بحاؿ كاني الذكر قكؿ اهلل تعالي  تَّىى ييحى بِّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى فىبلى كىرى

مِّميكٍا تىٍسًميمنا ييسى ٍيتى كى ا مِّمَّا قىضى رىجن ـٍ حى رى بىٍينىييـٍ ثيَـّ الى يىًجديكٍا ًفي أىنفيًسًي  ]شىجى
سكاء كاف ما نرفعو إليو ليحكـ لنا فيو مف أمكر ديننا أـ دنيانا  {65/النساء}

كىذه اآلية نزلت في أمر مف أمكر دنيانا؟ 
كال داعي إذا لما قالو كاتب المقاؿ مف أف الرسكؿ صمى اهلل عميو ك آلو ك 

. سمـ كاف يجتيد في المعامبلت اجتيادان خاصان يحتمؿ الخطأ
ف حادثة كحادثة التأبير أك أسرل بدر، أك الصبلة عمى المنافقيف مما بيف  كا 
الكحي أف الصكاب كاف بخبلفو إنما ىي حكادث معدكدة، كاضحة بينة قد 

نبو عمييا عميو الصبلة كالسبلـ كما أشار إلييا القرآف كلـ تعد تمتبس بغيرىا 
ف كاف لممحققيف مف العمماء أيضان  مف األمكر كما يفيـ مف كاتب المقاؿ، كا 

مكاقؼ مف ىذه المسائؿ ال تحتمميا ىذه العجالة كلسنا بحاجة بعد ىذا 
البياف إلى التشكيؾ في صحة ما يصدر عنو عميو السبلـ ككجكب العمؿ 



. بو
ٍزنا الخطأ عمى النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ : كأعكد فأقكؿ إنا إف جكَّ

فإنما نجكِّزيه بشرط أف ال ييقىرَّ عميو، حتى ال تمتبس األحكاـ عمى المسمميف 
 .كيصير األمر فكضى ال ضابط لو كعمى ىذا إجماع المسمميف
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ف ما لدينا مف أحاديث تتعمؽ بالمعامبلت كتخصنا في أمكر دنيانا يجب  كا 
عمينا أف نتبعيا كأف نعتقد بأنيا ىي الحؽ الذل يجب أف يحتكـ إليو كيعكؿ 
عميو، سكاء كانت مف قبيؿ اإلجياد أـ الكحي غير المتمك ما لـ يبيف رسكؿ 

اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ خبلفيا كما بيف في حادثة تأبير النخؿ 
. كأسرل بدر كغير ذلؾ

ف مف يقكؿ بأف اجتياداتو عميو السبلـ كانت تحتمؿ الخطأ في المعامبلت  كا 
مما يتعمؽ بأمكر دنيانا إنما ىك إنساف ما قدر النبكة حؽ قدرىا، كال أعطى 

. الشريعة حقيا
كأنو ال فرؽ في كجكب لزـك أكامره عميو الصبلة كالسبلـ بيف ما كاف مف 
قبيؿ العبادة، أك العادة ، أك المعاممة أك القضاء أك األحكاؿ الشخصية أك 

. غير ذلؾ، فالكؿ في كجكب إتباعو كحرمة اإلعراض عنو سكاء
كاألحاديث في ىذا المعني متظاىرة مستفيضة ال تخفى عمى مسمـ كيكفينا 
منيا قكلو عميو السبلـ في حادثة الرىط الذيف حرمكا عمى أنفسيـ أشياء 

ال أٍلفىيىفَّ : كقكلو عميو السبلـ" فمف رغب عف سنتى فميس منى: أبيحت ليـ 
أحدكـ متكئان عمى أريكتو يأتيو األمر مف أمرم مما أمرت بو أك نييت عنو، 

". ال أدرم ما كجدناه في كتاب اهلل اتبعناه: فيقكؿ



كفى الحديث دليؿ عمى أنو ال  : (1/201)قاؿ البغكم في شرح السنَّة 
حاجة بالحديث إلى أف يعرض عمى الكتاب، كأنو ما ثبت عف رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ كاف حجة بنفسو، فإذا كاف ىذا شأف الحديث 

؟ .. مع الكتاب فكيؼ يككف حالو فيما نراه نحف البشر
كما أنو في مجاؿ المعامبلت ال زاؿ األمر مختمطان بيف : "قاؿ كاتب المقاؿ

رشادان ال ... ما قالو الرسكؿ إجيادا خاصان يحتمؿ الخطأ  كبيف ما قالو رأيان كا 
". احفكا الشارب كأعفكا المحى: "لمتشريع، كحديث 

 :كأقكؿ
(1/97 )

 

إني ال زلت أتعجب منذ أف قرأت المقاؿ إلى أف كتبت ىذه الكممات مف 
تفريؽ الكاتب بيف ما قالو رأيان ك إرشادان، كبيف ما قالو تشريعان، فإف الذم 
عممتو كقرأتو كسمعتو مف أىؿ العمـ المتخصصيف بو، الممارسيف لو،أف 
اإلرشاد الذم يرشد بو النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ أمتو ىك عيف 

التشريع، كلـ أعمـ أف أحدا فرؽ بيف أقكالو عميو السبلـ، كقاؿ إف ىذا القكؿ 
!. يراد بو اإلرشاد ال التشريع؟

سكاء صدرت عف النبي – إف الذم عممناه مف ديف اهلل أف األكامر الشرعية 
قد ترد لمكجكب، أك – صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ أك عف اهلل تعالي 

الندب، أك اإلباحة، أك اإلرشاد، كذكر العمماء ما يزيد عف عشريف معنى 
ترد لو صيغة األمر، كاإلرشاد أحد معانيو، فالذم يقابؿ اإلرشاد ىك الكجكب 

كالندب كغيرىما ، ال التشريع كما قاؿ صاحب المقاؿ، فما كرد منو عميو 
السبلـ عمى سبيؿ اإلرشاد ىك جزء مف التشريع، كيجب عمى األمة أف 



ىذا كارد عمى سبيؿ اإلرشاد ال : تعمؿ بو حسبما كرد لو، كليس ليا أف تقكؿ
: عمى سبيؿ التشريع كال نريد أف نعمؿ بو

ى المَّوي كىرىسيكليوي أىٍمرنا أىف يىكيكفى لىييـي اٍلًخيىرىةي [ مىا كىافى ًلميٍؤًمفو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى كى
ـٍ  { 36/األحزاب}]ًمٍف أىٍمًرًى

{ 80/النساء}]مٍَّف ييًطًع الرَّسيكؿى فىقىٍد أىطىاعى الٌموى [
ـي الٌموي  [ { 31/آؿ عمراف}]قيٍؿ ًإف كينتيـٍ تيًحبُّكفى الٌموى فىاتًَّبعيكًني ييٍحًبٍبكي

كليعمـ أيضا أف ما قالو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ رأيا ىك 
: أيضا تشريع، فالنبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ ما ينطؽ عف اليكل

مىا يىنًطؽي عىًف اٍليىكىل [ ى[ {3} ]كى { 4 ،3/النجـ}] ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍحيه ييكحى
ذا لـ يكف رأيو  كما بينا ذلؾ في الفقرة السابقة في اجتياده عميو السبلـ، كا 

رشاده عميو الصبلة كالسبلـ تشريعان، فما الذم يككف تشريعان  ؟ ..كا 
: ثانيان 

احفكا الشكارب : "مثَّؿى الكاتب لمرأم الذم ليس لمتشريع بقكلو عميو السبلـ
: إالَّ أنو قد فاتو صدر الحديث الذم ركاه البخارم كمسمـ"كأعفكا المحى

 ".خالفكا المشركيف، كفركا المحى كاحفكا الشكارب"
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عف – حديث صحيح : كقاؿ– كفاتو ما ركاه احمد، كالنسائي، كالترمذل 
مف لـ يأخذ مف شاربو فميس : "النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ أنو قاؿ

". منا
كفاتو أيضان ما ركاه ابف جرير الطبرم في قصة إرساؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 

عميو ك آلو ك سمـ رسكلو إلى كسرل يدعكه إلى اإلسبلـ، كفيو أف عامؿ 



كسرل عمى اليمف أرسؿ رجميف إلى النبي صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 
: فدخبل عميو كقد حمقا لحاىما كأعفيا شكاربيما، فكره النظر إلييما، كقاؿ

فقاؿ رسكؿ – يعنياف كسرل – أمر ربنا : قاؿ " كيمكما مف أمركما بيذا؟"
كلكف ربي أمرني بإعفاء لحيتي كقص : "اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ

(. 2/655)، انظر تاريخ الطبرم [3]" شاربي
فاتو مف العمـ أف عمماء األمة سمفان كخمفان قد تابعكا رسكؿ اهلل صمى اهلل 
عميو ك آلو ك سمـ فيما أمر، كأجمعكا عمى أف األخذ مف الشارب، كترؾ 

ف كانكا قد اختمفكا في  المحية مما شرعو لنا صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ ، كا 
ذلؾ، ىؿ ىك عمى سبيؿ الكجكب، يأثـ تاركو كيفسؽ، كىك رأم األكثر، أـ 

. ىك عمى سبيؿ الندب كىك رأم األقؿ
كلك اطمع عمى ىذا لما مثؿ برأم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ 

رشاده الذم ليس لمتشريع  بما مثؿ، كلعؿ عذره في ذلؾ – بزعمو – كا 
..!! كاهلل اعمـ.. صعكبة البحث كالتمييز في كتب القـك 

زعـ كاتب المقاؿ أف فقياء المذاىب يخالفكف األحاديث المتفؽ عمي 
ننا نجد في كتب الفقو في المذاىب المختمفة ال سيما كتب : "صحتيا فقاؿ كا 

الحنفية كالمالكية فالشافعية مئات مف المسائؿ المخالفة لؤلحاديث المتفؽ 
". عمى صحتيا، كال يعد أحدىـ منيـ مخالفان ألصؿ الديف

: كأقكؿ لمكاتب
بـ عمؿ الفقياء حينما أعرضكا عف تمؾ األحاديث المتفؽ عمى صحتيا 

بأىكائيـ، فقد ألزميـ الكفر أك الفسؽ : حيف ىجركىا كأعرضكا عنيا فإف قاؿ
ف قاؿ عممكا بأدلة : كىـ مف ىذا براء رحميـ اهلل كرضي عنيـ كأرضاىـ، كا 

إذا لـ تعد تمؾ األحاديث الصحيحة : شرعية أخرل قامت عندىـ ، قمنا لو
نما أصبح الكاجب عمى الفقيو في ىذه الحالة أف يعمؿ بالدليؿ  ميجكرة، كا 



الشرعي الراجح دكف المرجكح، كىذا شأف كؿ دليميف متعارضيف، ال يجكز 
 .العمؿ بالمرجكح منيما
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إف الحديث إذا صح، كلـ يعارض، كجب عمى كؿ رجؿ مف : كأقكؿ أيضان 
. المسمميف العمؿ بو، كالجرم عمى مقتضاه

إذا صح الحديث : كال أظف أحدان يجيؿ قكؿ اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو
ذا تعارض كبلمي مع الحديث الصحيح فاضركا بكبلمي  فيك مذىبي، كا 

. عرض الحائط
كىذه العبارة قد أثرت عف معظـ الفقياء كالمتقدميف لفظان أك معنى، كىي 

. عقيدة كؿ رجؿ مسمـ
ذا كاف الدكتكر الفنجرل يعمـ حكمان شرعيان كاحدان خالؼ فيو أئمة الحديث  كا 
لغير ما ذكرنا مف سبب فميكجدانو، كلف يجد إلى ىذا سبيبلن ما داـ يبحث 

. في كتب قـك مسمميف
كنزيد القارئ الكريـ فائدة كىي أف فقياء الحنفية مجمعكف عمى أف مذىب 
أبي حنيفة تقديـ الحديث الضعيؼ عمى الرأم كما نقمو عنيـ ابف حـز في 

، كالحافظ الذىبي عنو في مناقب (86ص) (ممخص ابطاؿ القياس)كتابو 
، كابف (1/3( )المرقاة)، كالمحدث عمى القارئ في  (21ص)أبي حنيفة 

، كابف حـز في االحكاـ (78ص)حجر الييتمي في الخيرات الحساف 
. أيضا (7/54)

بؿ ذىب بعض الحنفية إلى تقديـ أقكاؿ الصحابة عند تعارضيا مع القياس، 
، كالتكضيح (216ص)نكر األنكار : كما نقمو فخر اإلسبلـ البزدكم، كانظر



(2/17 .)
ما كاف الكتاب كالسنة مكجكديف : "(7/246)كقاؿ اإلماـ الشافعي في األـ 

فالعذر عمف سمعيما مقطكع إال باتباعيما، فإذا لـ يكف، صرنا إلى أقاكيؿ 
أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ أك كاحد منيـ، ثـ كاف قكؿ 
أئمة أبي بكر أك عمر أك عثماف إذا صرنا فيو إلى التقميد أحب إلينا، كذلؾ 

إذا لـ نجد داللة في االختبلؼ تدؿ عمى أقرب االختبلؼ مف الكتاب 
كالسنة، فنتبع القكؿ الذم معو الداللة، فإذا لـ يكجد عف األئمة، فأصحاب 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ مف الذيف في مكضع أخذنا بقكليـ، 

". ككاف اتباعيـ أكلى بنا مف اتباع مف بعدىـ
كىذا ما نص عميو مالؾ كأحمد رضي اهلل عنيما، كقدـ أحمد أيضان الحديث 

. الضعيؼ عمى آراء الرجاؿ
فأيف بعد ىذا مخالفة كتب الشافعية، كالمالكية، كالحنفية، بمئات المسائؿ 

 !؟..لؤلحاديث المتفؽ عمى صحتيا
(1/100 )

 

أليست ىذه دعكل كاذبة تدعك إلى العجب، كتثير القمؽ، كتجعؿ القارئ 
؟ الٌميـ ..يتيـ كاتب المقالة بأنو ال يريد مف كبلمو إال التشكيؾ كالتبييت 

.. بمى 
زعـ صاحب المقالة أف جميكر الفقياء يكتفي بالصحيحيف مع أنيـ لـ 

كما انو في مجاؿ الكقكؼ عمى السنة يشير :" يجمعا كؿ الصحيح، فقاؿ
 (صحيح البخارم كصحيح مسمـ)جميكر العمماء باالكتفاء بالصحيحيف 

كلكف إف مف المتفؽ عميو أف الصحيحيف ال يحكياف كؿ األحاديث 



الصحيحة، فإف مف دكاكيف السنة العديدة الكثير مف الصحاح التي لـ ترد 
. اىػ". بصحيح البخارم أك مسمـ

: كأقكؿ
إفَّ مف البدييي عند كؿ مف شـ شذا مف رائحة العمـ أف البخارم كمسممان لما 
يجمعا كؿ الصحيح، كال أكثره، بؿ ما فاتيما مف الصحيح أكثر مما جمعاه، 

كىذا شيء ذكر في متكف الكتب الصغيرة عبلكة عف الشركح كالكتب 
الكبيرة، فيك مما ال يفكت طالب العمـ ميما صغر شأنو، كأظف أف الذم 
أكقع الدكتكر الفنجرل بيذا االدعاء ىك عدـ فيمو لمراد جميكر العمماء 

كقد – إذا كرد الحديث في الصحيحيف : الذيف أشار إلييـ، فيـ يقكلكف
فبل داعي لئلشارة إلى مف خرجو مف – أجمعت األمة عمى صحة ما فييما 

أصحاب الكتب األخرل، السيما إذا كاف الباحث فقييان، فغاية مراد الفقيو 
الكقكؼ عمى الصحة في الحديث، كىذا تحصؿ بالكقكؼ عميو في 
الصحيحيف، فبل حاجة لسرد أسماء مف أخرجو مف أصحاب الكتب 

األخرل، كليس مرادىـ أبدان أف الباحث منيـ يكتفي بالبحث في الصحيحيف 
اٌل تكقؼ أك  فقط، دكف غيرىما، فإف عثر عمى الحديث عمؿ بمقتضاه، كا 

. عدؿ إلى أدلة الشرع األخرل
ف مما ىك معمـك لدل الكبير كالصغير مف أىؿ العمـ أف العالـ ال يجكز  كا 
لو أف يعدؿ إلى دليؿ غير القرآف كالسنة إال بعد أف يفرغ جيده في البحث 

كالتنقيب فييما، فيبحث عف الحديث في الصحيحيف كغيرىما مف كتب 
الحديث ميما كصؿ إلى سمعو كعممو كتاب صنؼ فيو ؟ فاف لـ يجد فعند 

 ..ذلؾ يجتيد
(1/101 )



 

تقريب األسانيد كترتيب المسانيد : كاليؾ ما قالو اإلماـ العراقي في كتابو
كلفظ الحديث الذم أكرده في ىذا المختصر ىك لمف ذكر : "، قاؿ (1/81)

". اإلسناد إليو مف المكطأ كمسند احمد
فإف كاف الحديث في الصحيحيف لـ أعزه ألحد، ككاف ذلؾ عبلمة ككنو 

. متفقا عميو
ف كاف في أحدىما اقتصرت عمى عزكه إليو . كا 

كاف لـ يكف في كاحد مف الصحيحيف إلى مف خرجو مف أصحاب السنف 
. كبلـ العراقي . أىػ ". األربعة كغيرىـ 

فيك لـ يرد قط مف االكتفاء بالغزك إلى الصحيحيف االكتفاء ييما دكف 
االلتفات إلى غيرىما ، كما أنو لـ يعف ىذا عالـ مف عمماء المسمميف قط 

. عبلكة عف جميكرىـ 
يقكؿ كاتب المقاؿ تتميماى لكبلمو السابؽ كمنتقبلن لمكبلـ عمى صحيحي 

ىذا إلى انو مف المعركؼ أف صحيحي البخارم كمسمـ :" البخارم كمسمـ 
كاف كانا فيما أكرداه ىما أصح كتاب بعد كتاب اهلل ، إال أنيما ليسا 

معصكميف ىما كركاتيما مف الخطأ ، كلقد انتقد بعض عمماء الحديث 
كالدار قطني بعض أحاديث الصحيحيف ، كجرحكا بعض ركاتيما ، 

مائة كعشرة منيا ما انفرد بو،  (110)كاألحاديث المنتقدة في البخارم نحك 
كمنيما ما أخرجو مسمـ أيضان ، كما أنتقد مف إفراد مسمـ أكثر مما انتقد مف 

" . إفراد البخارم 
ٍيؿه [: إف مثؿ قائؿ ىذا الكبلـ ، كمثؿ مف يقرأ قكلو تعالى : كأقكؿ  فىكى

مِّيفى  . ، كيسكت  {4/الماعكف} ]لٍِّمميصى
لقد كاف مف الكاجب تجاه الحقيقة كالعمـ كاإلنصاؼ أف يذكر صاحب 



المقالة تتمة الكبلـ الذم قالو كؿ مف تكمـ في عمـ الحديث كصنؼ فيو مف 
األئمة الذيف ال يقمكف عف الدار قطني إف لـ يفضمكه كالذيف دافعكا عف 
ذا كاف ال  الصحيحيف كنفكا عنيما ما كجو إلييما كما انتقد عمييما ، كا 
يستطيع ذلؾ لمشقة الخكض فيو فقد كاف بإمكانو أف يشير إليو بقكؿ 

: السيكطي 
 كانتقدكا عمييما يسيران ككـ ترل نحكىما نصيران 

(1/102 )

 

؟ الميـ إال إذا كاف صاحب ..أك بقكؿ غيره مف أصحاب المتكف المختصرة 
المقالة يريد الطعف في الصحيحيف كالتشكيؾ بيما، ال الدفاع عنيما ، كعند 

: ذلؾ سنضطر لئلجابة فنقكؿ 
إف الجرح كما يككف بسبب حقيقي كاقعي ، يككف بسبب كىمي خيالي ، 
ككما يصدر مف اجؿ النصح ، كاإلصبلح ، يصدر مف أجؿ الضغائف 

ال يقبؿ الجرحي إال إذا بيف السبب ، الحتماؿ : كاألحقاد ، كلذلؾ قاؿ العمماء 
أف يجرح الرجؿ مف بعض المتشدديف بما ال داعي لمتجريج بو في نظر 

ال يقبؿ كبلـ األقراف بعضيـ في بعض ، لما : العدكؿ المنصفيف ، كقالكا
.. يككف بينيـ مف التحاسد كالتدابر 

كقد عقد الخطيب لذلؾ بابان خاصان  : (306 / 1)قاؿ السيكطي في التدريب 
ـى تركت حديث : قيؿ لشعبة : ، ركل فيو عف محمد بف جعفر المدائني قاؿ ًل

. رأيتو يركض عمى برذكف فتركت حديثو : فبلف ؟ قاؿ 
كما تصنع : كركم عف مسمـ بف إبراىيـ أنو سئؿ عف صالح المرم ، فقاؿ 

إلى آخر ما . أ ىػ . ؟ ذكركه يكمان عند حماد بف مسممة فامتخط .. بصالح 



.. ىنالؾ مف األمكر التي عدىا بعض المتشدديف جرحان كال جرح فييا 
كالجرح لـ يسمـ منو أحد ، فقد جرح أناسو قاـ ىذا الديف عمى جيكدىـ 

كجيادىـ ، حتى إف بعض الناس طعف في اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، كعندم 
 )رسالة مخطكطة لئلماـ الذىبي منقكلة مف نسخة نقمت مف خطو اسميا 

ذكر فييا أسماء أناس جرحكا ، كتكمـ فييـ  (جزء فيمف تكمـ فيو كىك مكثؽ 
، كىـ عدكؿ سالمكف مما كجو إلييـ ، بؿ ربما كاف بعضيـ مف أساطيف 

كىؤالء الرجاؿ الذيف : " الفف ، كأرباب ىذا العمـ ، قاؿ في مقدمتيا 
سأذكرىـ إف لـ يصؿ حديثيـ إلى أعمى درجات الصحة فيك ال ينزؿ عف 

. أىػ " . رتبة الحسف 
كعد منيـ اإلماـ األجؿ أمير المؤمنيف في الحديث أحمد بف حنبؿ ، كقاؿ 

ذا لـ يسمـ أحمد فمف يسمـ " بعد ذكر اسمو كما كجو إليو  إذا فميس ! ؟..كا 
 .كؿ جرح يقبؿ ، كليس كؿ نقد ينقؿ 

(1/103 )

 

كقد طعف بعض زنادقة ىذا العصر في الصحابي الجميؿ أبي ىريرة رضي 
اهلل عنو ، كىك أكثر ركاة الحديث عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ركاية ، 

كتكممكا عميو كيدان لديف اهلل كحقدا كحسدان بما يتنزه اإلنساف المؤمف عف ذكره 
كترداده ، كؿ ذلؾ مف أجؿ الطعف في ديف اهلل تعالى ، فيؿ نقبؿ ما قيؿ 

الميـ ! ؟...فيو ، أـ نرده عمى أصحابو منكطان بكؿ لعنة كسخط في األرض 
. كقد قيض اهلل ألكلئؾ مف يرد عمييـ كيدفع كيدىـ . إنا نرده 

ككما طعف فيمف ذكرت طعف في بعض أحاديث صحيح البخارم التي 
ككاف سيد الطاعنيف ىك اإلماـ األجؿ الدار قطني . ذكرىا كاتب المقالة 



. رضي اهلل عنو كأرضاه
إال أف طعكنو كانت مف كجية نظر خاصة بو ، لـ ترؽ إلى درجة القدح 

في الصحيحيف عند جميكر العمماء المدققيف ، كلذلؾ جـز كؿ مف أتى مف 
بعدىما بصحة مافييما ، كتمقتيا األمة بالقبكؿ ، كأصبحا مف أصح الكتب 

 .بعد القرآف الكريـ 
(1/104 )

 

كما مف إماـ تصدل لمكبلـ عمى الصحيحيف بشرح أك تعميؽ إال كدافع 
عنيما ، كأباف كجو الضعؼ فيما كجو إلييما ، كمنيـ مف صنؼ في ذلؾ 

ىدم  )رسائؿ خاصة ، كقد عقد اإلماـ ابف الحجر العسقبلني في كتابو 
 246ص ) مقدمة شرحو لصحيح البخارم فصميف مطكليف مف  (السارم 

، أفاد فييما كأجاد ، خصص األكؿ لمكبلـ عمى األحاديث  ( 465إلى 
انتقدىا الدار قطني عميو ، كالجكاب عمييما ، كالثاني لمكبلـ عمى الرجاؿ 

الذيف انتقدكا عميو ، كالجكاب عميو ، كقد بيف فييا أف ما كجو إلى 
نما ىي أشياء ال كجو ليا ،  الصحيحيف ال يرقى إلى درجة الطعف فييما ، كا 
كقد بيف ذلؾ أكضح بياف كأكممو ، فميرجع إليو مف شاء ، كقاؿ في مقدمة 

ال ريب في :كالجكاب عنو عمى سبيؿ اإلجماؿ أف تقكؿ : " الفصؿ الثامف 
تقديـ البخارم ثـ مسمـ عمى أىؿ عصرىما ، كمف بعده مف أئمة ىذا الفف 
في معرفة الصحيح كالمعمؿ ، فإنيـ ال يختمفكف في أف عمي بف المديني 
: كاف أعمـ أقرانو بعمؿ الحديث كعنو أخذ البخارم ذلؾ ، حتى كاف يقكؿ 

ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند ابف المديني ، كمع ذلؾ فكاف عمي 
دعكا قكلو ، فإنو ما رأل مثؿ : بف المديني إذا بمغو ذلؾ عف البخارم يقكؿ 



. نفسو 
ككاف محمد بف يحيى الذىمي أعمـ أىؿ عصره بعمؿ حديث الزىرم كقد 

استفاد منو الشيخاف جميعان 
ما أدخمت في الصحيح حديثان إال بعد أف : كركل الفربرم عف البخارم قاؿ 

. استخرت اهلل تعالى كتيقنت صحتو 
عرضت كتابي ىذا : كقاؿ مكي بف عبد اهلل سمعت مسمـ بف الحجاج يقكؿ 

. عمى أبي زرعو الرازم ، فكؿ ما أشار أف لو عمة تركتو 
فإذا عرؼ كتقرر أنيما ال يخرجاف مف الحديث إال ما ال عمة لو ، أك لو 
عمة إال أنيا غير مؤثرة عندىما ، فبتقدير تكجيو كبلـ مف انتقد عمييما 
يككف قكلو معارضان لتصحيحيما ، كال ريب في تقديميما في ذلؾ عمى 

. أ ىػ" . غيرىما ، فيندفع االعتراض مف حيث الجممة 
ثـ ذكر دفع االعتراض مف حيث التفصيؿ ، ثـ أجاب عف كؿ حديث 

 .بانفراد 
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كذكر في مقدمة الفصؿ التاسع قريبان مف ىذا الكبلـ مع ما يناسبو مف 
. الكبلـ عمى الرجاؿ 

ككاف الشيخ أبك الحسف المقدسي يقكؿ في الرجؿ الذم يخرج عنو : " كقاؿ 
ىذا جاكز القنطرة ، يعني بذلؾ أنو ال يمتفت إلى ما قيؿ : في الصحيحيف 

كىكذا نعتقد ، كبو نقكؿ : قاؿ الشيخ أبك الفتح القشيرم في مختصره . فيو 
، كال نخرج عنو إال بحجة ظاىرة ، كبياف شاؼ يزيد في غمبة الظف عمى 
المعنى الذم قدمناه ، مف اتفاؽ الناس بعد الشيخيف عمى تسمية كتابييما 



فبل يقبؿ الطعف في : بالصحيحيف ، كمف لكاـز ذلؾ تعديؿ ركاتيما ، قمت 
. أىػ " . أحد منيـ إال بقادح كاضح ، ألف أسباب الجرح مختمفة 

كلذلؾ تمقت األمة كتابييما بالقبكؿ ، كأجمعت عمى صحة ما فييما ، بؿ 
قاؿ جميكر كبير مف الفقياء كالمحدثيف بأف ما فييما فيما عدا ما انتقد 

قطعي الثبكت ، يحصؿ بو العمـ االستداللي النظرم ، لتمقي األمة 
. المعصكمة عف الخطأ ليا بالقبكؿ

كأنا ال أريد أف أطنب في ىذا المكضكع الذم يحتاج كحده إلى رسالة 
: جامعية ، ال مقالو صحفية ، كلقد كتبت مجمة العربي يكمان مقالة بعنكاف 
ليس كؿ ما في البخارم صحيحان، كرد عمييا في حينو بمقاؿ في الكعي 

كمف ثـ نشرتو " ال بؿ كؿ ما في البخارم صحيح " اإلسبلمي عنكانو 
جمعية اإلصبلح االجتماعي بالككيت في كتيب خاص ، كالمكضكع قد 

كما مثؿ . يطرح أكثر مف مرهى عمى بساط البحث ، فبل داعي لئلطالة فيو 
البخارم كمسمـ في صحيحييما ، كما يثار حكليما مف تشكيؾ مبتذؿ إال 

لك انقمب جميع الناس في األرض إلى زباليف ، كأثاركا : " كما قاؿ الرافعي 
الغبار عمى السماء ليغبركىا ، فستبقى السماء ىي السماء صافية ضاحكة 

 .أ ىػ بمعناه " متؤللئة كال يرجع الغبار إالَّ عمى رؤكس الذيف أثاركه 
(1/106 )

 

 طالب صاحب المقالة بإيجاد صحيح عصرم تستبعد منو بعض 8 – 7
األحاديث التي ال يتصكر صدكرىا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالتي 

: " ؟ فقاؿ ..تسيء لئلسبلـ ، كلك كانت كانت مكجكدة في الصحيحيف 
كبعبارة كاضحة إننا نحتاج اليـك إلى صحيح عصرم يجمع كافة األحاديث 



الصحيحة مما لـ ترد بالصحيحيف، كيتجنب بعض ما كرد بالصحيحيف مما 
لـ يسمـ بصدكره عف الرسكؿ بأف طعف فيو مف حيث اإلسناد أك مف حيث 
المتف ، كىك غالبان مف أمكر العادات التي ليست مف أصكؿ اإلسبلـ ، أك 

فركعو ، كلكنيا تسيء إليو كحديث سحر الرسكؿ ، كحديث لعؽ األصابع ، 
" . كحديث الذبابة ، كحديث الشياطيف 

: كأقكؿ 
إف الحكـ بصحة الحديث كضعفو ، ال يرجع إلى ما تشتييو النفس كترغبو 

األىكاء، ككذلؾ ال يخضع إلى إمكانيات العقكؿ في إدراؾ ما فيو مف 
مصمحة أك غيرىا ، كما أنو ال يخضع لما يمميو البشر مف شرقييف كغربييف 
نما يخضع لضكابط دقيقة محكمة  مف آراء كيطمعكف عمينا مف نظريات ، كا 
ال تخفى عمى ذكم العمـ كالمعرفة ، مما أشرنا إلى طرؼ منو ، في الفقرة 

األكلى ، فإف صح الحديث بالضكابط التي ذكرىا عمماء الحديث عممنا بو ، 
كقبمناه ، كافؽ عقكلنا أك لـ يكافقيا ، كافؽ عميو أرباب الحضارة المادية 

السائدة ىذه األياـ أك لـ يكافقكا ، أدركنا الحكمة منو أك لـ ندركيا ، كالذم 
ييمنا أف نطيع اهلل كرسكلو فيما أمر كنيى ، كبعد ذلؾ لتفعؿ العقكؿ 

. البشرية ما تريد أف تفعؿ مف مكافقة أك إنكار 
إف ديننا قائـ عمى اإليماف بالغيب ، كىك في مجممو شيء ال تدرؾ العقكؿ 

أك مف . حقيقتو ، كقد سممت بو ألنو مف أخبار اهلل تعالى الذم آمنت بو 
فما صح عنيما قبمناه ، كما . أخبار رسكلو الذم شيدت بصدقو كعصمتو 

. ال فبل 
كنحف نؤمف بأف العمـ ميما سما كتقدـ فمف يأتي يـك مف األياـ يتعارض فيو 

العمـ مع الديف ، كلكف العمـ في نياية مطافو سنجده خاضعا لمديف ، 
 .مستسمما لو ، يقر لو بكؿ ما كرد فيو
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كلذلؾ لف نتبع كؿ ناعؽ كناىؽ في الشرؽ أك الغرب ، كنأتي ألحاديث 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك آلو ك سمـ الصحيحة فنبطميا ألنيا لـ تكافؽ 

نظرية مف النظريات الحديثة، كما يفعمو أصحاب الحضارات المتيكرة أماـ 
الحضارات القاىرة ، يحاكلكف أف يسايركىا بكؿ ما تأتي بو مف حؽ أك 
باطؿ ، أما نحف المسممكف فقد أقمنا عمكمنا عمى مبادئ ثابتة ، كأسس 

. قكيمة ، ال تتغير كال تتبدؿ ميما تبدلت ظركؼ الحياة كتغيرت 
كلعؿ كاتب المقاؿ قد قاؿ ما قاؿ مما ذكرناه في الفقرة األكلى ، مف أف 

ف بعضيا اآلخر  بعض األحاديث قد صحت متكنيا كلـ تصح أسانيدىا ، كا 
ف صحت أسانيده ، لمكصكؿ إلى مأربو فيما قاؿ ىنا  قد ضعفت متكنو كا 
.. مف استبعاد بعض األحاديث التي صحت أسانيدىا كالتي لـ يكافؽ عمييا 

. ؟ بؿ زعـ أنيا تًسئ لمديف
كلكني أريد أف الفت نظر الكاتب إلى أف العمـ الحديث قد خر ساجدان هلل 
تعالى أماـ ىذا الحديث الذم يعتبر مف معجزاتو عميو السبلـ في اإلخبار 
عف الغيب ، بعد أف أكتشؼ أف في أحد جناحي الذبابة جرثكمان ، كفي 

الجناح اآلخر مضادان حيكيان ليذا الجرثـك يقضي عميو بمجرد اجتماعو بو 
. بعد لمسو لئلناء 

كأزيده عممان بأف مجمة العربي قد نشرت منذ ما يقارب تسع سنكات كبلما 
حكؿ مكضكع حديث الذباب ، كرمتو بالضعؼ ، عممان بأنو في الصحيحيف 

كغيرىما ، كردت عميو الكعي اإلسبلمي في حينو في العدد السابع لسنة 
 ـ ، كما رد عميو الدكتكر حسف ىكيدم في مجمة 1966- ىػ 1385



حضارة اإلسبلـ ، كبينكا في ىذه الردكد كمف الناحية العممية أف ىذا 
! ؟ .. الحديث مف معجزاتو عميو السبلـ كمف مفاخر اإلسبلـ 

ككؿ ما يقاؿ في ىذا الحديث يقاؿ في غيره مف األحاديث التي ذكرىا 
الكاتب كالتي ال داعي لئلطالة بذكرىا ، ألنيا ىي أيضان تحتاج ألبحاث 

. خاصة مستقمة 
كالميـ أف ما دعي إليو الكاتب شيء يخالؼ ما عقدنا عميو إيماننا ، كىي 

 .دعكة مف يريد أف يخضع الديف ليكاه ، ال مف يريد أف يخضع ىكاه هلل 
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. كنسأؿ اهلل تعالى اليداية كالتكفيؽ ، كالحمد هلل رب العالميف 
 --------------------------------------

 
 ص 144كقد نشرت ىذه المقالة في مجمة العربي في عددىا الممتاز  (2)

 -58 - 62 
السنة النبكية "  ، بعنكاف 1975 كانكف الثاني 1394في شير ذم الحجة 

، " تدكينيا في شتى العيكد اإلسبلمية كما احتكاىا مف دراسات كتحقيقات 
. لمدكتكر محمد شكقي الفنجرم 

كنحف ال نسكؽ ىذا الحديث لبلستشياد بو عمى حكـ المحية فقد ثبت  [3]
حكميا فى االحاديث المتفؽ عمي صحتيا، كانما سقناه لبلستئناس بمعناه 
الكاضح فى مصدر االمر، فبل يضر ما فيو مف ضعب، كال سيما اذا كاف 

 .صحيح الحديث يظاىره كصريح القرآف يؤيده
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 :المحتوى
مقدمة 

أثر الجيؿ فى المجتمع 
تكرع سمؼ األمة عف الفتكل 

... انقبلب المكازيف العممية
.... خطر تمقِّى العمـ عف كتاب دكف معمـ ، كعناكيف أخرل 

اليجـك عمى عمماؤ األصكؿ ك رمييـ بالباطؿ كعناكيف أخرل 
نكار المعجزات ك عناكيف أخرل  إخضاع نصكص الشرع لمعقؿ كا 

 المتفييقكف كالسنة النبكية
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